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“భరతఖండపు గరములు స్నాక్ “టీసుయొక౮- సందే 

శము,” అను నీ గ్రంథము ళో ౦ఢ్రకీర్హకును ఛారికి కొన్ని సంవత్సర 

ములుగ విశేష పరిచితులైనట్టి గాక జిల్లాలోని గ్రామస్థులు 
కొందరికిని వాస్తవముగ జరిగిన సంభాషణయొక్క_ సంపుటీక్రరణ 

మనియే నా నమ్మకము. దీనిని నేను అత్యంతమగు ఆదరభావ 

ముతో పఠించితిని, “గన్హా౯ా ప్రక్రియ” అని వేరుగాంచిన ఈ 

యుద్యమము సంపూర్ణిమగు షప స పొందవలయునని యీ 
నేను భరతఖండముపట్ల కోరుచుండు శ్రేయస్సు, 

ఈ గ్రంథము సులభ గాహ్యముగను పటుత్వముగను 

వ్రాయబడియున్నది. (బృయళ౯ (గ్రంథకర్త) చే ఆరోపింపబడిన 

నిందలోని సత్యము, అతని వాదమందలి యుక్తి నిర్గుష్ణములై వి, 

అతడు ఎవరిని నిగ్లేశించి ఈ గ్రంథమును వ్రాసెనో ఆ గర్లా౯ 
గ్రామస్థులు నావలెనే దానిలోని సత్యమును గ్రహింతురని 

నమ్ముచున్నాను. కాని ఈ సందర్భమున మనము మరువతగని 

విషయ మొకటి యున్నది. ఇంగ్లీషువాడు తెల్ల నెస నదని చెప్పు 

దానిని చైనా దేశస్థుడు నల్ల దైనట్లు చెప్పుచుండుననియు, ఏీరిద్ద 

రిలో ఒకరు చెస్పేనదికూడ  నిస్పంచేహాముగ సత్యమనిగాని 
అసత్యమనిగాని నొక్కి. చెప్పుటకు వీలులేదనియు బహు చమ 

'త్కా-రముగను సార్థకముగను బుజువుచేసిన లోడికి౯ స౯్యొక్ట్ర. 

మాటలను అతడు వర్లించిన చైనా దేశస్థుని మనము జ్ఞాపక 
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ముంచుకొొనవలెను. కావున ఉదరణ మనునది బహూ నెమ్మదిగ 

జరుగునట్టిది; అది క్రమమైన పద్ధతుల ననుసరించి నడుచు 

నట్లును దానికితగిన పునాది వర్పడునట్లును చేయుటయే మన 

యొక్క_ ముఖ్యో ద్దేశమై యుండవలెను. అట్టి యుద్దేశమున్న 
ప్పుడే మనము చేయనెంచిన మారులు తమకు లాభకరములను 

మాట ప్రజలు గ్రహించి, ఉద్యమమును (వొరంభించినవారు 

వెళ్లిపోయినతర్వాతకూడ దానిని కొనసాగించుటకు సంసిద్ధు 

లగుదురు, 

మహోత్తుడగు సాక్రటేసునకు అతిని సమకాలికులు ఉరి 
శిక్షను విధించిరనియు, తశ అభి ప్రాయములు సరియైన ననియు 

వారి అభి పాయములు సరికానివనియు స్పష్టముగను మాటి 

సూూటికిని వ సూచించుటయే ఈ శిక్షకు కారణమయ్యె 

ననియు నాకు జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నది; కాని (బయకు 

ఇట్టిగతి పట్టునను భయము నాకులేదు; వలననగా అతడును 

ఇతని భార్యయు శుషో-ప దేశముల చేయుటయందుమాత్ర మే 
కాలమును గడుపక్, తాము చెప్పినదంతెయు సామాన్య (గామ 

సులుకూడ ఆచరణయందుంచుటకు వీలైనదని చేసి చూవి బుజువు 

చేయగలిగిరి. భరతఖండమందలి ఇతర పృచేశములలోకూడ 

కొన్నిటియందు గొప్ప రైతుల ప్యోద్బలము చేతను మరికొన్ని టి 

యందు సహాకారసంఘములు లోనగు సంస్థల | పోద్బలము 

చేతను ఈ యుద్యమము కొనసాగుచుండుట చూచి ననెంతో 
నంతో షపశుచున్నాను. తమయొక్క_ ఐశ్వర్యము నాఖ్యము 

వృద్ధియగుటకు కావలసిన సదుపాయములు తమ చేతులలోనే 

ఉన్నో వను నమ్మకము ఛరతఖండమందలి వవసాయదార్జిలో 

నుత్స త్తి త్రిమెనయెడల, భారతీయుల జీవిత సౌధమును పునర్నిర్యా 
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ణముచేయుటనై చేయబడుచుండు మవో ప్రయత్న ములు చాల 
నరకు కొనసాగినవని చెప్పుటకు నేనెంతమాత్రిము సంశయింప 
జాలను, 

ఈ పునర్ని రాణ ప్రయత్నము సఫలమగుటకు కావలసిన 
మార్గమును ఈ గ్రంథము తేట తెల్లముగ వివరించుచున్న డి; 
భరతఖండమందలి శెతుల క్రోయస్సును అభిలపించు ప్రతి 

మనుష్యుడును దీనిని చదువవలయునని నేను నొక్కి చెప్పు 

1929 సం॥ జనవరి 21-ఏ తేది, ఇవ్వాల. 



EN గృంథకరు పఠిక 

వరక . ---- 

సాకోటి ఏసు మర్యాదయన "నఎయో తెలియని వృద్ధుడు. అతిని వెంట్రు, 

కలు నెరసీయుండినను అతని రూపము పూజ్యార్హమై మెనదేగ గన్సించుచుండినను 

చ్లా మస్థులకనిని కొట్టియో తిట్టయో లేక వారి (గ్రా/యములనుండి తరుము 

నొకయో యుందురు. కాని ఇట్ దుర్దక అతనికి పట్టకుండుటకు అతని యున్జే 

us లికృత్రిమ రాహిత్యమును తుం అతని మాటలయందలి 

సత్యమును కారణములయ్యెను. 

నిద్రనుండి మనలనులేపీ మన నిజస్థితి ఇట్టిద వెప్పుటక్ స్మాక్కటిసు 

క ఊోరీగవంటి అట్టివానీ నాగ్ధాటియః కావలసియున్నవి. 

పల్లెటూరు పిల్లవానిని మాలిన న్య వ మావరంచియున్న ట్లు మనలను కపట నూవరించి 

యున్నది. గ్రామస్థుడు తెన పిల్లల అకు భ్రతేను రోగమును ఆభరణములచే 
దాచియుం మనట్లు పుకు మన ss అసంగతములగు మెత్తని మాటల 

చేతను క పటబుద్ధిచేకను కప్పి పెట్టీయున్నా ము. 

సా డ్రి టీసు దీని నేమ్మాత్కోము సహించువాడు కాడు. ఠాన్నది ఉన్నట్లు 

చెప్పుట ల స్వభానిము. తౌను వెళ్లిన (గామములను మంచిస్థి తికి తేవలయు 

ననుటయే అతనిపట్టు, ఆ పట్టుదల చాలవరకు సఫలమైనరినిహూడ చెప్ప 

వచ్చును. అతడు చెప్పిన సెంటగుంటలు సర్వసా ధారణములగుచున్న వి) 

అనేక (గ్రాామములందు అకడు సూచించిన మరుగుదొడ్లు కొట్టబడుచున్న వి, 

అతని సలహా ప్రకారము వివాహములను రిజస్టరుచేయు పద్ధతి అంతటను 

వ్యాపించుచున్న ది, నగలు అంటుజోళ్లు తగ్టిపోవుచున్న వి. ముఖవి కాసమును 

"వెదజల్లు బాలభటులు, మొగ పిల్లల బడులలో చదువుచుండు ఆడుసిల్లలు, టీకాలు 

మొదలగు సూదిమందుల ఉపయోగించువారు, పర్షియక రాట్న ములు, ఇనుప 

నాగళ్లు రి ఎ, గోధుమవిత్తనములు, కొ, త్తరఖపు చేబికుగడలు, వేలకొద్ది పర 

పతిసంఘముల్కు వానిలోని ఇరువదియైదులత్కల మూలధనము, ప్రదర్శనములు, 

ఛజనగోష్టులుు నాటకములు, బొమ్మలతో హడిన ఉప న లము, పల్లెటూరి 
బడి ఇంటీబడ్సి స న ఎద్దును, స్త్రీల యుద్యానవనము, స్త్రీ సే సమాజము, 

పిల్లల ఆటలు), నై స్తీ పురుషుల మెన్భిసుసంకును ఇవన్నియు సా కృటీసుమూల 

మున గలిగిన ఫురోభివృద్ధినూ వకములు లు, ఇవిగాక మళన్నియో యున్నవి, 
p 

వాటినన్నిటిని చెప్పుట కష్టము. విటి అన్నిటికం కును ముఖ్య మైన మార్చు 
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మర౭యొకటి కలదు. జిల్లా అంతయు మేలుకొనియున్న ది; క్రొ, తృవిషయముల 

గురించి వినవలెననియు క్రొ, ల్సి బృయత్న ములచేసీ మ పస్తు 
౩పు పరిస్థితులను చక్కిటేసీకొన: లెననియు _ప్రజలయం వపరిమితోశ్చాపా ము 
పుట్రియున్నది. 

సాకృటీను విసుగుస్రట్టించువాడు; అతని 'సంభాషణము తేట తెల్లము; 

చెప్పినదే మరిమరి చెప్పువాడు, ఇం అతనికి నైజమైపోయినది. తౌను కనిన 
లోపములను పోగొట్టుటకై అతడు సూచించిన ఉపాయములు కడు సులభ 

సాధ్యములు. కాని ప్రజలు వాటిని గమనించుటకుపూర్వము వివిగ ప. 

ముల ననుసరించి మాటిమాటికి చెవులు తూటుబడునట్లు చెప్పవలసీయున్న ది. 

ఒకూ_కప్పుడు (గ్యూమస్థులయందు చలనము కిలిగించుటకై మోటుగను నాగ 

రికతౌ విహీనునినలెను ఆతడు మాటలాడక' తప్పినదికాదు. కాని గ్రామస్థులు 
కో పిషులెనను వారి హృదయము మృదువైనదగుటచే స్మాక్ష సురా న్న కథిన 
వాక్యములను వారు మన్నించు చుండిరి. 

ఈ గ్రంథమందు కనిపించు యుక్పలన్ని టిని (గ్రామస్థులతో గావించిన 
ప్రుసంగములందున్కు సంభాసఫణములంగును సాకృటిసు వందలకొలది పర్యాయ 

ములు వాడియుం డెను, 

సాక్రృట్సుయొక్క_ ముఖ్య్యో ద్దేశ ము శనులు ఆలో చనపరులుగ 

చేయుటయే. ప్రుపంచమంకేయు మార్చు-గాంచుచున్నడది, ఒకప్పుడు మంచివి 
గను నిరపాయములుగనుండిన ఆచారములు ఇప్పుడు అపాొయకరములూగను, 

వినాళ కారులుగను ఉన్నవి. మన ఆచారములను సాం పృదాయములను 

గక్క_గ విమర్శించి, ప్రస్తుత పరిస్థితులలో అవి మన ఆరోగ్యమును, సౌఖ్య 

మును జేమమును, అను “ చృద్దిపరన గలిగియున్న వాయని మనమాలో 
చించి చూడవలెను. మంచి అహము ను తప్పక అనుసరించవలసీన బే ఎన్ని 

కస్ఫ్రములువచ్చి నను అట్రివానిని విడనాడకూడదు. కాని చెడ్డవానినిమా త్రము 

నిర్థూలముచేసి తీరఐలెను. మనకు మేలునుచేయు (క్రొ _క్రపద్ధతులను మన మన 
లంబించవలెను. ఇది జరుగగనెడల తౌను పడిన శ్రమ నిష్ఫులముకా లేదని 

స్మాక్కటీసు భావించును; చ్రూామస్థులుకూడ తమ విషయమై అతడొక్కొ 
కప్పుడు కఠినముగ మాటలా డెనని విచారపడజాలరు. 

వెస్తువుడ్ చేట్ వైబర్లు, నార్చక్ , 

ఎఫ్. ఎల్. బి. 
జూజాా 1928, ? భ్. బ్ర 
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నాలుగ పనులు 

ఒకదినము సాక్రటీసు నెల్లూరు “జిల్లాలోని యొక [గ్రామ | గు గు |) 
మునకు వెళ్లి వీధిలోనుండిన కొందరి గ్రామస్థులజూచి మిారెన 

రని వారిని బ్రశ్నింపగా మేము రెతులమని వారు జవాబు 

చెప్పిరి, 

సాక్రటీసు అటునిటు నాలుగువైపులజూడగా అతని 
కంటికి పెంటయు వేదజిక్రమునుదస్ప మశేదియు కనబడలేదు, 
(నీటివసతులులేని మెట్ట గామమగుటచే సాధారణముగ నచట 

పంటలు నష్టమగుచుం డెను) గనుక నతడు తన అలవాటు 

చొప్పున ప్రశ్నలవేయ నారంభించెను. 
సాక్రోటీసు.-నైతు అనగా భూమినుండి లాభము సంపా 

దించు మనుష్యుడుగదా? 

(గ్రాామస్థుడు.--అవును. నిజమే. 

సాక్రటీసు.--అశ్సాన నీవు ధన వంతుడవుగ డా? 

(గ్రామస్థుడు.--కానేకాను. ఎంత తెలివిమాలిన ప్రశ్న 
వేసితివి? ఓయి ముసలితాతా! (సాక్రటీసును వారింకను గుర్తు 
పట్టలేదు.) 

సాక్రటీసు.--అక్తైన శైతులని మారు నాతో చెప్పుటలో 
పొరపొటుపడితిరని తోచుచున్నది, 

౪. * యూలమందు (గర్దాళకొజిల్లా అనియున్నది. అక్కడి పరిస్థితులకును 

_ మన పరిస్థితులకును భేదముండుటచే అక్కడక్కడ కన్ని మార్పుల గావించితీని. 
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్రా/మస్థుడు. (సాక్స్ టీనును గుర్తుపట్టి కొంచెము సిగ్గుపడి.) 

సా క్రటీసుగాహ మమలను క్షమింపవ'లెను, తెలివిమాలి, 

-రైతులమని చెప్పుకొనుటలో మేమే పొరపడితిమి. 

సాక్రుటీసు ప్రశ్నలువేయుచుండ (గ్రామస్థులు మరింత 
జాగరూకతతో జవాబుచెప్పదొడగిరి. 

సాక్రటీను.__మోరు రెతులుకానియెడల మీరెవరు? 

(గ్రామస్థుడు. అయ్యా మేము మనువ్యుమాశ్రు, తులము. 

స్నాక్ టు. --ఆలాగా? తప్పక మిరు మనుష్యులే. కాని, 

మనుష్యులు తక్కిన జంతువులక్ంశు ఉత్తములుగడా? 

(గ్రై/మస్థుడు. “దానికి సంబేహమేమి? ఉత్తము లే. (అప్పుడే 

మురికిపిల్ల వాడొకడు పరిశుభ్రమైన కుక్కపిల్ల నొకడానితో 
నాడుకొనుచుండుటను సాక్రతేసు చూచెను.) 

సాక్రటీసు.--ఆ విల్లవాడెంత అసవహ్యాముగనున్నాడు. 

(గ్రామస్థుడు.--అవును. ఈ గౌచుములలో మా పిల్లలకు 

నీళ్లుపోయుట మిక్కిలి అరుదు. మేము కడుదరి దుులము. 
పిడకల పెట్టుట, పిండివిసరుట, వంటచేయుట-- మొదలగు పను 

లతో మా ఆడువాండ్రకు సరిపోవుచున్న డి. పిల్లలకు నీళ్లు 

పోయుట మొదలగు విలాసములకు వారికి వ్యవధియే లేదు. 

సా క్రటీను.-ఆ కుక్కపిల్ల మిక్కిలి శు భ్రముగనున్నది కడా? 
(గామస్థుడు.అనును. చదానితల్లి దినమున కొనేకపర్యా 

యములు దాని శరీరమునంతయు నాకుచున్నది. అందుచే 

మాలిన్యమనునది లేక అది కడుశుభ ముగనున్న ది. 

సా క్రటీసు,-- అయ్యా, మనుష్యులు జంతువులకంకు నుత్త 

ములని ఇంతకుముంటబే మోరు చెప్పియుంటిరిగదా? మురికిపిల్ల 
వాడు శు భృమగు కుక్క_వీల్లకంకు నుత్తముడగునా? 
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(గ్రామస్థుడు.--వారపడితిమి. త.మింపవలెను, శుభుతలో 
మాత్రము మేము జంతునులకంకు నుత్తములము కాము. 

సాక్రటీసు.--దాని కేమిగాని మనువ్యులు అవరజ్ఞానము' 
శలవారుగదా? జంతువులకు చదువురాదుగడా? 

గ్రామనస్థుడు.--(తొందరపాటుతో) తప్పక అళ్లే, మను 
ష్యులు చదువగలరు; | వ్రాయగలరు, వారివద్ద నెన్ని యో 

పుస్తకములు గలను. 

సా క్రటీసు.--(అక్సైన) నీవు చదువగలవా? 
గ్రామస్థుడు.--చదువ లెను, 

సాక్రుటీసు.--(మరియొకనినిదూచి) నీవు చదువగలవా? 
రెండవ (గ్రామిస్టుడు. లేను. 

క్రుటీసు. -- (ఇంకొకనినిచూచి) నీను చదువగలవా? 

అ చదువలేను. 

స్నాక్రటీను.అయ్యా, మీరందరు మనుష్యులమనిగదా 
ఇప్పుడు సెలవిచ్చితిరి, 

(గ్రామస్థుడు.--తమింపుడు. మేము జడులము, పశున్ర 
లము. నిజముగ పశునులము. 

స్మ్నాక్రటీసు.--పశువులు వాటి దూడలను శు భ్రముగ 
నుంచుకొనుచున్నవి. మరది చేయుటలేదు. మిరు పశున్ర 
లెట్లు కాగలరు. 

(గ్రామస్థుడు. వ. వమి చెప్పుటకును తోచలేదు. 
వమి చేయగలము. 

సాక్రటీసు.--మంచిది. నిజముగ మనుమ్యులను వేరునకు 
మిరు తగినవారు కావలసినయెడల మొట్టమొదట మోరు చేయ 
వలసిన పనియొక టియున్నది. మ్ (గ్రామమును మో పిల్లలను 
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మారు శు భ్రముగ నుంచుకొనవ లను. (గామముచుట్టు ఆరడు 

గుల లోతుగల గాడి నొకదానిని త్రవ్వి పెంటనంతయు దానిలో 

పోయవలెను. లేశముకూడ వీధులలో నుంచకూడదు. గామ 

మును శు భృపరచుట కిదియే మార్గము, ప్రతిదినము మో పిల్లల 

స్నా నముచేయింపవలెను. 

గ్రామస్థుడు.-- అయ్యా, తప్పక అశ్లు చేసెదము. ఒట్టు: 

'పెట్టకొనుచున్నాము. 

ఈ విధముగ వారితో మాటలాడుచు సాక్రటీసు కొంత 
దూరము నడిచెను. ఇంతలో నతడు చేసిన యుపబేశమును. 

వారు మరచిరి. ఆ సమయమున వేడపురుగొకటి వేడయుండ 

నొకదానిని తన బొక్క (కన్నము) లోనికి తోయుచుండుటను 
వారు చూచిరి, (గ్రామస్థుడొకడు నవ్వుచు, “అయ్యా, ఈ 

పురుగును చూచితిరా ఎంత తుచ్చమైనది! భగవంతుడిట్ట 

నీచపుజీవి నెందుకు సృజించెనో” అని నవ్వుచు ననెను. 

సాక్రుటీసు. -- నిజముగ భగవంతునిచర్య లద్భుతములే. 
ఈ పురుగు పేడతో ఉండలువేసి దాని బొక్కలోనికి వానిని 
తోయుచు వెలుతురుగాని గాలిగాని లేని చీక టికన్న ములో 

కాపురము చేయుచున్న ది. 

గ్రామస్థుడు.--సంబేహ మేమి. ఈ తుచ్చజీవి అట్టిదే. 

సాక్రటీసు.-అయ్యా, మో ఆడువాం డు, చేడతో పిడకలు 

చెట్టుటలేదా?., పిడకలపెట్టుటకు వెల్లీనపుడు పిల్లలనుకూడా తీసి 
కొనిపోవుచుందురు గదా? అప్పుడు మో పిల్లలు వేడలోను, 

విడకలలోను ఆడుకొనుటలేదా? 

గ్నామన్థుడు.-పాలుకాచుటకును, కుంపటిలోనికిని వీడక 

ఇంతో ఆవశ్యకములు. 
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సాక్రటీసు.--నేనడిగినదదికాదు. ఈ యావళ్యకతగురించి 
మరియొక సమయమున మాటలాడెదనులే. మీ ఆడువాండ్రు, 

వీడకల పెట్టుట లేదాయని మాత్రమే నేనిప్పుడడుగుచున్నాను. 

గ్రామస్థుడు.--(కొంచెము సందేహించుచు) నిజమే. 
సాక్రటీసు.--అయ్యా, మిరు కాపురముండు ఈ మట్టి 

యిండ్హలో కిటికీ లేమైననున్న వా? 

(గ్రామస్థుడు.--మాకు దొంగలవలని భయముకలదు. 

సా క్రటీసు. --నేనడిగినదదికాదు. ప్రతిమనువ్యుడు వాని 
యింటిలో కిటికీలుం చుకొనినప్పటికిని మోాశేమో బప్పుడెట్లు 

న్నారో అబట్టేయుందురు; దొంగలసంఖ్య హెచ్చ(జాలదు. ఇది 

గాక, దొంగలు మీ యిండ్లకెందుకు వచ్చుచున్నారో ఆ 
విషయమై నేను చెప్పవలసినది చాల ఉన్నది. కాని మో 

యిండ్లకు కిటికీలున్న వా అని మాత్రమే నేనిప్పుడడిగితిని, 

గ్రామన్గుడు.-కిటికీలు లేవు. 
స్నాక టీసు.- అక్షైన మో యిండ్లు చీకటిమయములు గదా? 
గ్రామస్థుడు.--అవును. 
సాక్రటీసు. -- గనుక మిరు పేడతో పిడకలు పెట్టు 

చున్నారు; గాలియు వెలుతురులేనియిండ్లలో కాపురముచేయు 

చున్నారు. ఇట్టి సందర్భములో చేడపురుగులకంకు మోరి 

ఉత్తములెట్లగుదురు. 
(గ్రామనస్థుడు. - ఉత్తములము కానళ్లు తోచుచున్నది. 
సాక్రటీసు.--మోరు మనువ్యులనిపించుకొనుటకు, మిరు 

మో [గ్రామమును పిల్లలను శుభ్యపరచుటమాత్రము చాలదు. 

పిడకల పెట్టుటను మిరు మానవలెను. మో యిండ్లకు కిటికీలు 
పెట్టుకొన వలను, 
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[గ ,మస్థుడు.--అయ్యా, మిరు చెప్పునదంతయు సత్యమని 

-మేమంగీక రించుచున్నా ము. 

ఇట్లు వారందరు మాటలాడుచు నడుచుచుండగా ఒక 

ఆడుకుక్క- దానివిల్లలు ఆరింటిని (మాడు మగపిల్లలు మూడు 

ఆడువి) నాకుచు, వానికన్నిటికి పాలిచ్చుచుండుటను వారు 
చూచిరి. 

(గ్రామస్థులలో నొకడొక కట్టనుతీసికొని డానివై విసరి 
దారినుండి దానిని తొలగించుట్యై ఒక పెద్ద కేకవేసెను. 

సాక్రటీసు.--(వానినిదూచి) అట్లు చేయకుము, కొన్ని 
విషయములలో మనుమ్యులకంచు ఈ కుక్కయీ మేలైనట్లు 
తోచుచున్నది. 

ఈ మాటలను విని (గ్రామస్థులు కొంచెము ఏసుగుకొనిరి; 

కాని సాక్రటీసు మహోత్తుని వాదధాటికి భయపడి వా శేమియు 

చెప్పరైెరి. 

తర్వాత, వారందరు (గూామపాఠ శాలవద్దకు రాగా దాని 

యందు ముప్పదిమంది బాలురు పాఠముల చదువుచుండ్రి, 

కొంత సేపటివరకు స్మాక్రటీసున కేమియు తోచలేదు. తర్వాత 
అతడు “ఈ (గ్రామములో ఆడుపిల్లలు లేనేలేరా” అని 

అడిగాను, 

గ్రాముస్థుడు.._ లేక ఏమి? ఎందరు మగవిల్లలున్నారో 

అందరు ఆడువిల్లలున్నా రు. 

స్నాక్రటీసు._అజున ముప్పదిమంది ఆడుపిల్లలు ఈ బడి 
యందు కనబడుట లేదే? 

గ్రావున్థుడు. (నవ్వుచు) లేదు. నిజమే. ఆడుపిల్లలు 

చదువరు. చదున్రు మగవారిశే, 
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సాక్కటీను. అనగా, మిరు మగపిల్లలను, ఆడుపిల్లలను 

చేరువేరు విధముగ చూచుచున్నారు. 

గామసుడు. -- కాశేమి ఆడువీల అవరికి కావతెను? 
J 6 ౧౧ 

లెక్క-కువచ్చువారు మగవిల్లలుమా త్ర మే, 

సాక్రటీసు.--అయితే వీరు (ఆడువిల్లలు మగవారు) ఒకే 

తలిదండ్రుల కడుపునపుట్టినవారు గదా? 

రర చ ను; 

సాక్రటీసు.--వీరు (ఆడువిల్లలు) మా మనుమలయు, మనువు 
రాం డృయు తల్లులగుదురుక దా? 

(ై/మస్థుడు.--నిజమే. 

సాక్రటీసు.--మో తల్లులుగూడ నొకప్పుడు చిన్న పిల్లలుగ 
నుండిరిక దా? 

గ్రానుస్థుదు.--ఉ ౦డిది. 

సాక్రటీసు. — గృహనిర్యాహమంతయు నీలు వేయవలసి 
“ఆ 

నదేకదా? 

(గ్రానుస్టుడు.--లఅవును. 

సాక్రటీను. _- అశున నీ అంత తెలివిక లవారైెన అంత 
శై ww అ 

చక్కగ గృహనిర్యాహము జరుగును గదా? వారి భర్తలును 

విలలును అంత యెక్కువ సౌఖ్యము ననుభవింపగలరు గదా? 

్రామస్థుడు.--నిజమే. 

సాక్రటీసు.-గృహనిర్యాహమందును భర్తలయొకగ్రాయు) 
విల్లలయొక్కయు సౌఖ్యమును వృద్ధిచేయుటయందును స్త్రీలకు 
గల బాధ్యతనుబట్టి మగపిల్లలకంకు ఆడుపిల్లల నధిక' శ్రద్లతో 

పెంచుట యుక్షముగదా? 
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గ్రూమున్థుడు._అయ్యా, ఈ విషయములోకూడ మో 

వాదమే సరియెనదనియు మాది సరికాదనియు మేము ఒప్పు 

కొనకత్ర తప్పదు. 

సా్ర టీసు. -అబ్జనమెడల బ్రంతకుముందు మో రస సహ్యించు 

కొనిన కుక్క మిాకంటి నెక్కు.వ జ్ఞానముకలదియని చెప్ప 
వలెను. అది దాని పిల్లలనన్ని టిని _మగ పిల్లలు ఆడుపిల్లలు అను 

భేదబుద్ధిచూపక-సమానముగ పెంచుచున్నది. 
గ్రామస్థుడు. _ మరి చప్పుటశకేమున్నది? మా పద్లతు ధి 

లన్నియు లోపములతో నిండియున్న ట్లు కనపడుచున్నది. 

సాక్రటీసు. -- (లోపములున్న వని మిరు ఒప్పుకొనుచు 
న్నారు గనుక) మనువ్యు లనివీంచుకొనవలయుననిన మిరు 

మూడు నాలుగుపనులను చేయవలసియున్న దని మనమిప్పుడు 
తీర్యానింపవచ్చును. అవి యేవియనగా:-- 

గ్రామములోని పెంటనంతయు లో తైన గోతులలో 
పడవేసి (గ్రామమును శుభ్యపరచుట; అశ్లు పిల్లలను శుభ్ర, 

ముగ నుంచుట. 
వేడతో విడకలపెట్టుట మానుట. 

3. ఇండ్లకు కిటికీలు పెట్టుట. 
4. మగవీబ్లలనలె ఆడుపిల్లలనుకూడ బడికిపంపుట, 

గ్ర/మస్థుడు.--ఇవన్నియు 'చేయునరకు మేము మనువ్యు 

లనిపించుకొనుట కనర్హులమనుట నిశ్చయమని తోచుచున్నది. 
సాశ్రటీను...లేచి). మంచిది. నేనిప్పు డింటికి వెళ్ళవలసి 

యున్నది. ఆలస్యమగుచున్నది. విరా గా మమునకు వచ్చి as 
నందుకు నేను మిగుల సంతోవించుచున్నాను. శేనీవైపు చెళ్లు 
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నపుడు మరియొకమారు మో [గ్రాామమునకువచ్చి నాకు పొద్దు 

పోనపుడు మీతో మాటలాడవచ్చునా? 
(గ్రామస్థుడు.--తప్పక ఆలాగే చేయండి, ఈ పర్యాయము 

మోరు వచ్చునప్పటికి ఇచట మనుష్యులను చూడగలరనుకొను 

చున్నాను. 

సాక్రటీను.--నాకుగూడ అట్టి నమృకమున్నది. సెలవుతీసి 
క్రొొనెదను, స్ట 

గ్రాామస్థుడు.--చిత్తము. 

జర మ 

మరుసటిపర్యాయము స్మాక్రటీసు ఆ [గ్రామమునకు వచ్చు 
నప్పటికి దాదాపుగ (గామస్తులందరు జంరముచే వీడింపబడు 

క =r 
అప్పుడతడు వారితో, “ఇది చాల భయంకరముగనున్న ది, 

జ్యరమునకు మందులేదు కాబోలు; జ్వరము రాకుండ జేసికొనుట 
శుపాయములేదు కాబోలు. శకానియెడల మీవంటి బుద 
మంతు లీవిధముగ నసహాయులై లేవలేక్రుందురా?” అని 
అనెను, గ్ 

కొంతకాలము సైన్యములో పనిచేసి పింఛనుపుచ్చుకొనిన 
్రా/మస్థుడొకడు వెంటనే లేచి, “యైన్యములోనుండినపుడు నా 
శకెన్నడు జ్వరమువచ్చినదిలేదు. అచటి అధికారులు వారమున 

శొకమారు అచటి దొరునులు గుంటలు చిన్న చెరువులులోనగు 

వానిలో కొంత కిరసనాయిల్ పోయుట వాడుక, మా కందరికి 

వారమునకు రెండుమార్లు శౌ (నా తీసికొనుటయు, దోమ తెరల 
యందే నిద్రపోవ్రటయు ఆచారముగనుండెను. ఎన్న డైన దోమ 
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తెరల మేము ఉపయోగింపనియడల అధికారులు మమ్ముల 

శికీంచుచుండువార్కు” అని ఇ ప్పును 

సా క్రోటీసు.-_ అళ్లునయెడల రాక మోయందరి 

కిప్పుడేల జ్యరమునచ్చెను, బుద్ధిమంతుడగు ఈ సిపాయి మోకు. 
ఉపచదేశించినదానినంతయు మోరాచరించుచుంటిరిగచా? 

గ్రామస్థులు. .- అయ్యూ, ఇంతకుముం దెప్పుడుకాని యీత 

డీవిషయములేగురించి మాతో చెప్పినదిలేదు. తన యింటిలో 

గూడ నితడీవిధముగ నాచరించుట బేదు. ఈ కారణముచే ఇతడు 

చెప్పునదంతయు సత్యముకాదని మాకు తో చుచున్నది. 

సాక్రటీసు.వమోయి సీపాయీ, నీ విషయమై వీరెంత 

యబద్ధమాడుచున్నారు! నీవంటి బుద్దిమంతుడు ఇంటిలోనివా 

రందరి యుపయోగార్థము దోమ తెరల తెప్పించకుండునా? వారి 

చేత అప్పుడప్పుడు హ్ వే_ఏనాను తినిపించకుండునా? కుళ్లునీళ్టు 

నిలిచిన పృచేశములలో కిరసనాయిల్ పోటు. 

సిపాయి.--దండునుండి వచ్చినపుడు నేను కొన్ని దోమ 

తెరలను తెచ్చితిని, కాని మాయింట నెవ్వరు వాని నుపయో 

గించని కారణముచే నా భార్య వానిని కత్తిరించి చొకాగాలు 
కుట్రెను, 

సాక్రటీసు.--నీ యింటివారు నీ మాటలను ధిక్కరించి 

నీవు తెచ్చిన తెరల నుపయోగించలేదనియా నీవు చెప్పుచు 

న్నావు! నీవు వారిని కఠినముగ నాజ్ఞాపించి, దోమతెర నొక 

దానిని తప్పక నీను ఉపయోగించి, వారుకూడ వాని నుపయో' 

గించునట్లు పట్టుపట్టుటక దా నీ ధర్మము. 

సిపాయి.--నా తెరను నేను ఉపయోగించినదిలేదు. 

అందుచే వారుకూడ వారి తెరల నుపయోగింపనైరి. 
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సాక్రటీసు.--సెన్యములోనుండినపుడు గొప్ప శిత్షకుడని 
నీవు గాంచిన ఖ్యాతియంతయు నీ యింటియందు నిరర్థక 

మయ్యెనుగ దా! 

సిపాయి.--అవును. అల్లు కనివీంచుచున్నదది. 

సాక్రటీసు.--జ్యరమురాకుండ చేసికొనుటకు వలయు ఉపా 
యములన్నిటిని నీకు 'నేర్చుటయందు సైన్యాధికారులు గడపిన 

కాలమంతయు వ్యర్థమయ్యెనుగ చా? 

నుగురించి మోారెన్నడు విన్న దిలేదా? 
జో 

(గ్రాామస్టులు.--విన కేమి? బడిలో ఉపాధ్యాయుడు దానిని 

గురించి బోధించుచున్నాడు. ఇదిగాక మా (గ్రామములోని 

అయ్యవారొకరు కొన్ని మాత్రలను దెచ్చి మాకిచ్చెను. అవి 

వాల ఉపయాగకరములుగ నుండెను. 

స్నొక్రటీసు. -- అక్షైనయెడల మోరఠరామాత్రలను 
దినము తీసికొని జ్వురమును పూర్తిగ పోగొట్టుకొనశేల? 

అన పతి 

(గ్రామస్థులు. -- మరి మాత్రలు లేవు. అయ్యవారు. 

తెచ్చినవి అయిపోయినవి. 

స్నాక్రటీను.శై (నా ఉపయోగకరమైన నస్తువేనా? 

(గ్రైమస్థులు.--మిక్కిలి ఉపయోగ మైనది, 

సాక్రటీసు, --మిా (గ్రామమునకు రెండుమైళ్ల దూరమం 

దుండు బస్తీలో చాని నముచున్నా రె. 

(గ్రామస్థులు.--నిజమె. అమ్ముచున్నారు. 

సా,కటీసు. -_ ఒకదినము జ్యరమువలన మోకు అధమ. 

పక్షము అర్రరూపాయయెన నషముగ దా? 
థి =: 
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గ్రానుస్థులు._అ రరూ పాయ ఏమి? విత్తనములు చల్లుకాల 

మునను, కోతకాలమునను దినమునకు రూపాయి (కూలి) కూడ 

నష్టము. 

స్నాక్రటీసు.-కై (నా చాల వెలగల వస్తువేమో! 
గ్రామస్థులు.--అబ్బె, కాదు కాదు. ఎనిమిది రూపాయ 

“లకు అయిదువందల మాత్రలు, 

సాక్రటీసు.-_అప్పుడప్పుడు మోరు ఉప్పు మిరెపకాయలు 
చింతపండు మొదలగు వస్తువులను కొనుటకు బజారుకు వెళ్లిదరు 

కై దా? 

మసులు... అహా, 

సాక్రటీసు.--ఈ సమయమున ఉప్పు మిరెపకాయకంకు 
నా ఎక్కువ ముఖ్యమైనదికదా? 

గ్రామస్థులు.--సం దేనా మేమి? 

సాక్రటీసు.--మిా ఊరి అయ్యవారువచ్చి ఉప్పు మిరెప 
కాయలను తెచ్చి తేరకు పంచిపెట్టువరకు మిరు వానిని కొన 

కుందురా? 

గ్ర్రామస్థులు._వల? మేము భితగాండ్రముకాము. 

సాక్రటీసు.--అయితే కై (నామాత్రము మోకు ఉచిత 
ముగ కావలెను కాబోలు! 

(గ్రామస్థులు. సర్క్మా_రువారు దానిని ఉచితముగ నిచ్చు 

'చున్నారుగదా? 

సాక్రటేసు. -- దాని యుపయోగమును మోకు తెలియ 

"పరచు ఉద్దేశముతో కొన్ని మాత్రలను సరాగారువారు ఉచిత 
ముగ నిచ్చిరి. కాని మికు కావలసినమాత్రలు రెండు మూడ 

శాలకు దొరుకుచుండినను డానిని కొనుటకు పాలుమాలి, మోరీ 

€ 
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విధముగ విత్తనాలకాలమును, కోతల కాలమును వ్యర్ధపరచుకొను 
టయేగాక మరణమునకుగూడ పాతు త్రులుకావలయునని దీని 

యర్థముకాదు. 

“ గ్రానుస్గులు. .--అయ్య్యా, తమింప వేడుచున్నాము. మేము. 

బుద్దిహీనులము. ఇప్పుడే మేము వెళ్ళి ఒక సంవత్సరమువరకు 

జ్యరమురాకుండుటకు కావలసినంత కై. (నాను కొసెదము. 

స్మాక్రటీసు. -- అక్షైను దోమ తెరలనుగురించి మో*రేమి 

చెప్పెదరు. | 

(గ్రామస్థులు.--అయ్యా, మేము వేదలము. ఇట్టి భోగ 

వస్తువుల కొన సామర్థ ము లేనివారము, 
సాక్రటీసు. -- వమ! హోయందరికి చెవులలో అంటు 

జోళ్లున్న వి; మో పిల్లలందరు కడియములు మురుగులు పెట్టుకొని 

యున్నారు. ఇవి జ్య్వరమురాకుండ చేయు వస్తువులా? 

గ్రామస్థులు, రు. క్ టి శక్తి ఎకగాడిది? 

నా ర తీసు. _అక్హైనయెడల ఈ నగలను కొనుటకు బదులు 

ప్రే శంస కొనుట బుద్ధిమంతుల లశుణముక దా? 

గా మస్థులు. _-నిజమే, 

సాక టీస్. మో వీల్లలయందు మోాశెకగన (వ్రేమకదా? 

గా మసులు.,..-.అడుగవ ఆలనా? 
భి 
సాక్రటీసు.--నగలుగలిగియు ఆరోగ్యములేని పిల్లలకంకు 

నగలు లేకపోయినను ఆరోగ్యవంతులగు పిల్లలుండుట మంచిది 

ర్దా? 

గ్రామస్థులు.-- దానికి సంచేవామేమి? 

"సాక్రటీను. -- అంటుజోళ్లు మురుగులు మొదలగువాని 
కొంకు దోమ తెరలును నె సనామాత్రలును మంచివిగచా? 
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గామసులు...-మంచివే. 

సాక్రటీను.-కొంచెము జాగ త్తచేతను ముందు ఆలో 
చనచేతను చక్క_బెట్టదగిన ఈ విషయమున గ్రామములోని 

"వారు జ్య్వరవీడితు ల పడిపోయియుండుటయు, వీల్లలందరు జబ్బు 

౫ను బలహీనులుగనుండుటయు చూడ నాకు కడు విచారము 
కలుగుచున్నది. గనుక నేను చెప్పినట్లు మిరు చేయుదురని 

నముచున్నానాః 

గ్రామస్థులు... (వినయముతో) అశ్లే మా శక్టికొలది 

"చేసెదము. 

సాక్రటీసు.-- మిత్రులారా, మంచిది. చేను వెళ్లవలెను. 

"సెలవు. 

గ్రామస్థులు. చిత్తము, 

కులమా — మైల 

సాక్రటీసు యథాప్రకారము ఊరిపెద్దలతో కూర్చుండి 
మాటలాడుచుండగా మాలవాడొక డచటికివచ్చెను, వెంటనే 

వారందరాతనిని కొంచెము దూరమున నుండవలసినదని ళా 

వించిరి, 

సాక్రటీను.- అయ్యలారా, ఇటి నిరాదరణ కేల అతడు 
6 

పాతు,డుకానలను? 
a 

(గ్రామస్థులు, -- ఇందులో ఆశ్చర్య మేమున్న ది, అతడు 

మాలవాడుకాడా. 

సాక్రటేసు. మ్మ మాలవాడైనంతమాత్రమున దూరముగ 

కూర్చుండవలెనా? 

గా,మస్థులు.--అతడు కీ,నజాలివాడు; అశుచి. 
థు 
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సాక్రటీసు.--మిమృు 'తాకినయెడల మిరు మైలపడుదురు 
"కాబోలు, 

గై మస్సులు.__తప్పక, 
థి ర 

సాక్రుటీసు.--మిారందరు ఈ [గ్రామమున పుట్టినవారే 
గదా? 

( ఆంద గి రి గ్రామస్థులు.--వల ఈ ప్రశ్న? మి యుద్దేశ మేమి: 

సాక్రటీను. -- ఉద్దేశమేమైన నేమి నేను ముసలివాడను 
గదా? నా మనస్సు పరిపరివిధముల పోవ్రుచుండును, 

గ్రామస్థులు.--స రె. మేమందరము ఇచట పుట్టినవార మే. 

సాక్రటీసు.--మోా యింశ్లలో పురుడురానున్న పుడు బుద్ధి 

మంతురాలి నొకదానిని విలివింతురుగదా?) 

గ్రామస్థులు.--పిలివించ కేమి? ఈ [గ్రామములో మంత్ర, 

సాక్రటీసు.--ఆమె గొప్ప రైతుయొకంాభార్య కాబోలు. 

మ్ a ఛైతులభార్య లిట్టిపనికి రారు. 

సాక్రటిసు.--అక్పైన, ఎవతె ఆమె? 
యై 

గ్రామస్థులు, .—-మంగలిది, 

dE -పురిటిసమయమున మంత్రసాని మి భార్య 

సాక్ర మ. -పుట్టినబిడ్డను మొట్టమొదట తాకునది ఆమె 

తవా? | బిడ్డనోటిలో పంపకు మొదటివస్తును ఆమె చ్రేలే 

గదా? 

న 



16 సాకృటీసుయొక్క_ 'సందేళము 

సాక్రటీసు. -అ క్లైన, పుట్టిన నిమిషమునుండి మి భార్యలు 
మో తల్లులు మారు మైలబడుచున్నారు. మా జాతి వమగు 

చున్నది? 

ఈ మాట వినగనే గ్రామస్థులలో కొందరికి కోపము. 

వచ్చెను) కాని, వారిలో తెలివిగలవారందరు తవు నడతలోని 

యసంగతమును గ్రహించి సిగ్గుపడి తలవంచుకొనిరి. 

సాక్రటీను.-మోశెవరిశైన కాలిలో ముల్లు గుచ్చుకొని 
వాచినపుడు మో శేమిచేయుచున్నా రు? 

గ్రామస్థులు. వైద్యుని సహాయములేక వాపు తగ్గదని 

తో చినపుడు వైద్యునివద్దకు వెళ్లెదము. 
య 0౧ ౧౧ 

సా, క్రటీసు.-మోా భార్యలకు మంత్రసానితనము చేయు. 

టకువచ్చు మంగలిదాని భర్తయేగచా ఆ వైద్యుడు? 

(గ్రామస్థులు.-కానేకాడు. సాక్రటీసుగారూ! ఈ పొడుపు 

మాటలు తమ రాడరాదు. అగ్రజాతియందుపుట్టి ఇంగ్లీషు 

పరీక్ష్ష£లందు గడ కేరినవాడే మా డాక్టరు, 

స్నాకటీను.__మో ఆవు ఈనునపుడు మరెవరి సహాయ 
మును కో రెదరు. 

గ్రామస్థులు. అనుభ వశాలియగు గొప్ప _రైతుయొక్క_ 

సహాయమును, 

దా వీ అదు అధ సాక్రటీసు.--స్రైల ప్రసవము కష్టముతో డను, బాధతో 

డను కూడుకొనియుండునుగదా? ఒకొకొప్పుడది అపాయకర 

ముగగూడ నుండునుగదడా? 

(గ్రా/నుస్ధు లు,---నిబ మే, 



సాక్రటీసు.--మిోా భార్యలయెడల మో కభిమానము లేదా! 

మో భార్య్భలును బిడ్డలును చచ్చినను బ్రతికినను మోకు లెక్క 

లేదా? 

గ్రావున్గులు.-అయ్యా, అట్లనకుడు. ఎంతో ధనవ్యయము 

చేసి మేము మా భార్యలను వివాహమాడుచున్నాము. పిల్లలు 

పుట్టవలయునని మేమెంతో ఆశపడు చుందుము. బిడ్డలపై 

మాకుగల ప్రేమ అఖండము. మా భార్యలుగాని, విడ్డలుగాని 

వావవలయుననియా మా కోరిక? 

సాక్రుటీసు.--మికు కాలిలో బాధకలిగినపుడు డాక్టరును 
పిలివించుచున్నారు. ఆవులు ఈనునపుడు తెలివిగల తు 

లను పిలివించుచున్నారు. కాని మా భార్యలు ప్రసవవేదన 

పడుచుండునపుడు [గ్రామములోని న్రీలందరిలో అళుచియు, 
అధమజాలియు అగుదానిని పిలివించుచున్నారుగ దా? 

a మస్థులు, అయ్యా, తమమింపవలెను. మేము తెలివి 

పన వు 

సాకటీను.అధమజాతిలో పుట్టి శుచిలేన్తి శిక్షలేని, 

జానము లేని గృీలకుబదులు పరిశు భ్కలును, శతెలివిలవారును 

నికీతులునగు స్త్రీలు మో భార్యలకు మంత్రిసానితనము చేయు 

టకై మా యూరి యాడువారినే కొందరిని వైద్యవిద్యాశాల 
లకు పంపి వారికి విద్య నేర్చించుట మంచిదికదా? 

గ్రామస్థులు. అయ్యా, మేమళ్లేచే సెదము. స్రాలయెడ 

మేము చూపుచుండిన కాఠిన్యమునకునుు నిరాదరణమునకును 

మేము సిగ్గుపడుచున్నా ము, 

సాక్రటీసు.--సనేగాన్మి ఈ మైలవిషయములో నాకు 
కొన్ని సందేహములు కలవు. పెంట మైలపదార్థ మేనా? 

2 
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గ్రాామస్థులు.--అవును. 

స్మాక్రటీసు.--గ్రామములోని చెత్తను పెంటను మాగేమి 
చేయుచున్నారు? 

గ్రామస్థులు, -- గ్రామముచుట్టును దిబ్బలుగ వేయుచు 

న్నాము. 

సాక్రటీసు. -- గ్రామములోపలను ఇండ్రమధ్యనుకూడ 

దిబ్బలుగ వేయుచుందురుగదా? 

గ్రామస్థులు, అన్రును, మా పనివాండు, సోమరులు; 

ఇండ్లకు దూరముగ వేయుటకు పాలుమా లెదరు, 

సాక్రటీసు..--ఉదయమున మోవారు బహిర్భూమి శిచ 

టికి వెళ్లెదరు? 
ర్రైలాబులుకార రీనున్న పొాలములలోనికి, 

సాక్రటీసు.-- గ్రామములోపలను, వీధులందును డొంక 

లందును వెళ్లుటకూడ కలదా? 

మ ంలాక్ లదు ప్రజలు కడుసోముచులు,. దూర ల 
ముగ వెళ్లరు, 

సాక్రటీసు.--ఈ క్షళ్శలమంతయు ఎండకు ఎండుచున్న చా? 

గ్రామస్థులు, _ఎండుచున్న ది, 

స్మాక్రటీసు.--గాలి కొట్టునపుడది _పెశెగయునా? 
గ్రా,మసులు.--దానికి సంబేహామేమి? 

య్ 
సాక్రటీసు.-- పొద్దుటిపూట పశువులు పొలములకు వెళ్లు 

నపుడునుు సందెవేళ అవి ఇండ్లకు వచ్చునపుడును వాని 

త్రొక్కుడువలన దుమ్ము _పెకి శేగుచున్న దా? 

(గ్రామస్థులు. శేగుచున్న ది. 
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సాక్రటీసు. -- వర్షము. కురిసినపుడు ఈ కశలమంతయు 
నూతులవద్దకు కొట్టుకొనివచ్చి ఆ నీళ్లనుకూడ చెరచుచున్న దా? 

గ్రామస్థులు. ఒకొక పుడు ఇట్లుకూడ జరుగుచున్న ది. 

కటీసు. --ఒక్కొకసారి మో కాళ్ల జోళ్గకు అంటుకొని సా 

మాలో ఆ కశలము మో యిండ్లలోనికి వచ్చుచున్న దా? 

స్ట్ గామసులు.... అచు, 
J @ 
సాక్తటీసు. -- మో అడువాండ్రు, పిండివిసరునపుడు ఆ 

దుమ్ము వీండిలో లా. 

మస్టులు.--పడవచ్చును. 

సాక్రటీను.__నూతినుండి ఇండ్లకు నీళ్లు తెచ్చునపుడు ఆ 
సేళ్లలోకూడ ఆ దుము పడుచున్న దా? 

గ్రామస్థులు. శ. (పడవచ్చును.) 

సాహ్రటీసు. అ గాానుపు చెత్తలో కొంతభాగము మో 

తిండిలో గలిసి లోపలికి పోవుచున్న దనియే౫దా దీని యర్థము, 

గ్రామస్థులు. అ తోచుచున్నది. 
సాక్రటీసు. __ నీళ్లతో కూడ దానిని త్రాగుచున్నారని 

యును భావింపవచ్చునుగదా? 

(గ్రా/మస్థులు.--నిస్పం దేహము, 

సాక్రటీసు.--ఊపిరితో కూడ దానిని లోపలికి వీల్చుకొను 
చున్నా రా? 

గ్రామస్థులు.నిశ్చయముగ, 

స్నాక్రటీను.మిరు తిను ఆహారము ,తా7డు నీరు వీల్చు 
గాలి._ఈ మూటివలన మి జన్నములో ప్రతిదినమందును 
మిరు మైలబడుచున్నా రని చెప్పవలసిన బేకదా? అక్షైనయెడల్య 
మైలకు మాలవాడు కారణమని ఎందుకనుకొ నెదరు? “మాలవా 

గ్ర 
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డస్సృళ్యుడు, మేము ఉత్తమవర్ణ్హములవారము” అని గర్వ 
పడుటకు పూర్వము ప్ర ప స్తుతపు విం* సోమరితనమువలనను, అపరి 

శుదముగు మో యలవాటులవలనను మిరు మైలబడి మో 

గ్రాామమునంతను మై మెలపరచుటకు మారు, లోతైన గుంటలను 

త్రవ్వి గ్రామమందలి చెత్తను, పెంటను, ఎరువును ) వానిలో పోసి 

మోారందరు స్రీలు పురుషులు విల్లలు--వానినే మరుగుదొడ్లుగ 

ఉపయోగించుట మంచిదిక దా? 

గ్రామున్థులు._అమ్లే ప్రయత్న ముచేసి చూచెదము. తర 
తరములనుండి వచ్చుచున్న ఆచారములను ఒకసారి పూర్తిగ 

మాని వేయుట కష్టము, 

నగలు: స్రిలకుతనీన గౌరవము 

ఒకనాడు గామములోని పెద్దలందరు గుమిగూడి సా కోటే 

సుతో మాటలాడుచుండ నీళ్లకుండను మోయుచు ఒకో న్రీయు 

గడ్డిమోపును మోయుచు మరియొకతెయు ఆ మార్గమున 

వచ్చుచుండిరి, వారిద్దరి యొడలినిండ వెండినగ లవేకములును 

కొన్ని బంగారునగలును ఉండెను. 

“మిత్రులారా, నగలనుగురించి మోతో ముచ్చటించ 

వలయునని నా కోరిక. నా మనస్సు మిక్కిలి కలతనొంది 
యున్నది; ఈ విషయమును గ్రహి పీంపజాలకున్నాను. అని 

సాక్రటీసు పలిశెను. 

(గ్రామస్థులు. మహాశయా, ఇందులో మిరు గ్రహింప 

జాలనంత ea 

స్మాక్రటీసు.-మిా స్త్రీలు ఆభరణము లెందుకు ధరించెదరు? 
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గ్రానున్థులు._ఇ'చేమి అంత గూఢమగు విషయమా?! 

మేమందరము-.. మేము మా పిల్లలు, మగపిల్లలు, ఆడువపిల్లలు-- 

కొద్దిగనో గొప్పగనో నగలను పెట్టుకొనుచున్నాము; నూ 

ఆడువారు మరి కొంచెవముధికముగ పెట్టుకొ నెదరు, ఇందులో 

వింత యేమియున్నది? 

సాక్రటీసు.---న లేకాని, ఈ పెట్టుకొనుట ఎందుకు? 

గ్రామస్థులు.--అనేక కారణములుండవచ్చునని మా అభి 

(ప్రాయము, ఇది మా ఆచారము; చక్కని యాచారము. 

వారు మేము అందరము దీనియండెక్కు_వన ఇష్టము గలిగియు 

న్నాము. 

సాక్రటీసు.--ఇది ఆచారమనియు ఈ యాచారము నను 

సరింపనియెడల పరులేమైన అనుకొనెదశేమోయనియు గబా 
హోరు దీనియం దిష్టముగలిగియుండుట; కాని ఆచారమైనంత 

మౌాశ్రముచేత మనము చేయుపని సరియనుట తగునా? 
(గ్రామిస్థులు.--కా కేమి? 

సాక్రటేను..- గ్రామస్థులలో కొందరికి దొంగలించుట 

ఆచారమైనమెడల అది సరియైనదని మిరనెదరా? 

గ్రామస్థులు. --అది సరియైన డెట్టగును? 

సాక్ర, టీసు. -- ఆచారము లైనంత మాత్రముచేత మనము 

చేయుపనులు సరియైనవనుటకు వీలులేదుగ డా? 
గ్రామస్థులు. ఏలు లేదు. 

సాక్రటేసు.--అక్పైనయెడల నగలుపెట్టుకొనుట సరియెన 
దని రుజువుచేయుటకు అది ఆచారమని చెప్పుటమాత్రము 
చాలదు అంతకంటె బలముగు కారణములేవైన విరాగు చూస 

వలెను, 
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గ్రామస్థులు. కారణమా? నగలు శరీరమునకు మరింత 

వన్నె తెచ్చుచున్న వి. 

సాక్రటీసు.--నగల బెట్టుకొని ఆవైపు వెళ్లిన స్త్రీలు స్నాన 
మనునది ఎరిగినవారివలె కనపడరు. చినిగిపోయిన మైలగుడ్డ 

లను క ట్రుకొనియున్నారు, ఆ దిక్కున ఆటలాడువిల్లలను చూచి. 

తిరా? వెండికడియములు మురుగులు సెట్టుకొనియున్నా రుగాని 

ఎన్నడుగాని స్నానముచేసినట్టు లేదు; వారిిపెనుండు గుడ్డ 
లన్నియు చినిగిన చేలిక్లలు, 

గ్రామస్టులు.--అయిన నేమి? ఈ నగలు వారి చేవామునకు 

వన్నె తెచ్చుచున్నవి. 

సాక్రటీసు.--మో పనులెంత వింతగనున్న వి? స్నానమునకు 
డబ్బు ఖర్చు లేదు; బట్టలు విశేషమెన ఖరీదుగల వస్తువ్రులుకావు. 

అయినను మోారును మోవారును దుమురేగుచుండు శరీరముల 

తోడను, చింపిరిగుడ్డలతోో డను తిరుగుచు ఈ లోపమును కప్పి 

పుచ్చుటకో యన్నట్లు వెలగల నగలను పెట్టుకొనుచుండుట 

కంకి వింత మేమియున్న ది. 

(ామనులుంాఆలాగు కాదు. నగలు పెట్టుకొనినయెడల 

మా స్త్రీలు మరింత అందముగ కనబడుచుందురు. 

సాక్రటీసు. (కోపముతో బిగ్గరగా) భగవంతుడే వారిని 

అందక తెలగ సృష్టీంచియున్నాడు, మోారన్న నో ఈ మురికి చేతను, 

చింపిరిగుడ్డలచేతను వారి అందమునకు భంగముకలిగించుచు, 

ఆ క లీ నగలమూలమున కోపి ప్పిపుచ్చ ప్రయత్నించు. 

చున్నారు. . 
(గ్రామస్థులు. నిజమే మూ మాటలవలన మేము ష్ 

సిగ్గుపడ వలసియున్న ది, 
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సాక్రటీసు.--విని తెలివి సంపాదించుటకై. మా చెవిలో 
భగవంతుడొక రం్ధమునుచే సియుండ నగలను వ్రేలగట్టుకొను 

టకు మీరు మరియొక రంధ్రముచేసికొనియున్నారు. మొదటి 
రంధ్రముగుండ మో లోపలికిపోవు జ్ఞానమంతయు రెండవదాని 
గుండ 'వెడలిపోవ్రచున్నదది. 

(గ్రామస్థులు. .-- అయ్యా, మముల నీ విధముగ ఎగతాళి 

చేయవద్దు, మా సలహా ననుసరించి మా నడతను చక్క బేసి 

కొనుటకు ప్రయత్ని ంచెదము. 
సాక్రటీసు:-_చూచితిరా, ఎంత తరుచుగా మోరీ నగలను 

సెట్టుకొనుచున్నారో అంత త్వరితముగ అవి అరిగిపోవు 

చుండును. 

గామస్టులు._ నిజమే. 

సాక్రటీను..-వమరి, ఆడవారన్ననో వారి నగలు ఎకుగావ 
కానుకాను ఒకరిని చూచి మరియొక రధికముగ అసూయపడు 
చుందురు. ఈ అసూయచేత నగలకై మగవారిని మరింత అధి 
కముగ వీడించుచుందురు. | 

గామన్లులు.__ఇదంతయు నిజమే. 

స్మాక్రటీసు._ఎంత తక్కువగ నగలను ధరించిన అంత 
మంచిదని దీనినిబట్టి స్పష్టమగుచున్నది కదా? 

గ్రామస్థులు... --అవ్సును. 

సాక్రటీసు. --9ఇప్పుడప్పుడనక - ఇం ఢ్రలోను పొలములం 

దును దుప మురికిబట్టలతో పాటు ఈ విలువ 

గల నాగామైన నగలను ధరించుకొనుట మిరు చేయు తెలివి 
మాలిన పనులన్ని టిలో అధమమైనదని చెప్పక తప్పదు. నిజముగ 

మోకు జ్ఞానమేయున్న యెడల మిరు చేయవలసిన పని ఇదికాదు, 
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సాక్రటీసు.--విని తెలివి సంపాదించుటకై. మో చెవిలో 
ఛగవంతుడొక రంధ్రమునుచేసియుండ నగలను వ్రేలగట్టుకొను 

టకు మీరు మరియొక రంధ్రముచేసి సికొనియున్నారు. మొదటి 

రంధ్రముగుండ మో లోపలికిపోవు జ్ఞానమంతయు రెండవదాని 

గుండ వెడలిపోవ్రచున్నది. 

గ్రామస్థులు. అయ్యా, మమ్ముల నీ విధముగ ఎగతాళి 
చేయవద్దు. విగా సలహో ననుస కించ మా నడతను చక్క. వేసి 

క్రొ నుటకు ప్రయత్ని ంచెదము. 

సాక్రటీను:_చూచితిరా, ఎంత తరుచుగా మోరీ నగలను 
చెట్టుకొనుచున్నారో అంత త్వరితముగ అవి అరిగిపోవు 

చుండును. 

(గ్ర/మస్థులు.--నిజ మే. 

సాక్రటీసు...-మరి, ఆడవారన్న నో వారి నగలు ఎకుకవ 

కానుకాను ఒకరిని చూచి మరియొక రధికముగ అసూయపడు 

చుందురు. ఈ అసూయచేత నగలకై మగవారిని మరింత అధి 
కముగ వీడించుచుందురు.. | 

గ్రామనస్స్లులు.__ఇదంతయు నిజమే. 

స్మాక్రటీను. ఎంత తక్కు_వగ నగలను ధరించిన అంత 
మంచిదని దీనినిబట్టి స్పష్టమగుచున్నది కడా? 

గ్రామస్థులు... ---అవును. 

సాక క్రటీసు. --ఇప్పుడప్పుడనక - ఇండ్ల లోను పొలములం 

దును పని మనషు అ మురికిబట్టలతో పాటు ఈ విలున 
గల నాగామైన నగలను ధరించుకొనుట మోరు చేయు తెలివి 
మాలిన పనులన్ని టిలో అధమమైనదని చెప్పక తప్పదు. నిజముగ 

మోకు జ్ఞానమేయున్న యెడల మిరు చేయవలసిన పని ఇదికాదు, 
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వండుగలప్పుడును ఉత్పవదినములందు నుపయోగించుట కై 

మోరీనగలను దాచిపెట్టుకొన్హి చక్కగ స్నానముచేసి శుభ్రము 
లగు వస్త్రములను ర్ ట్టుకొని ఈ నగలను ధరింపవలను, 

న మస్థులు. అది యుక్తియుక్త మే. 
లో 
సా ర్ మీ. -- అప్పుడే వానికి నిజమైన వలువయుండును, 

్రై/మస్థులు...అవును) కాని నగలు కావలయునని మా 

ఆడువారు పట్టుపట్టుచుందురు. 

సా కటీసు. br es కావలెనని పట్టుపట్టినయెడల మిరు 

దానిని తెచ్చియిచ్చెదరా? 

టై ము ల 

సాక్రటీసు.--మిోా న్త్రీలవలె మోరుకూడ నగలు మంచి 

వనియే భావించుచున్నా రన్న మాటయేనా? 
ములు +---అవును, 

స్మాక్రటీసు.-_అ క్షైనయెడల ఈ దుర్వ్య్యయమునక్షై వారిని 
నిందింపకుడు. 

గ్రామస్థులు. .—ర్రిది దుర్భరయమెట్లగును? ఖర్చగు డబ్బు 

నకు బదులు నగలున్న విదా? నగలు విలువగల వేక దా? 

స్నాక్రటీను._నగలశకై నూరు రూపాయల ఖర్చు పెట్టిన 
యెడల మోకు వచ్చున దెంత? 

(గ్రామస్థులు.--క ంసాలి నమృదగినవా డైన యెడల ఎనుబది 

రూపాయల విలువగల నగవచ్చును; కానియెడల అరువదో 

డెబ్బదో రూపాయల విలువగలడిమాత్ర మే, 

సాక్రటీను._తర్యాత అది అరిగిపోవ్రటయు, పడి సంవత్స 
రములైనత ర్వాత దాని నిలువ ఇరువది రూపాయలుమాత్ర మే 
అగటయు సర్వసాధారణ మేనా? 
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WW మస్థులు. .-_అవ్రను, 

సాక్రటీను.వదైన ఒక రాత్రియందు దొంగలు వచ్చిన 

యెడల అదికూడ మ 

గా మస్తులు.-_అదియు నిజమే. 

స్నాక్రటీసు._ఎకురవ నగలుండువారు దొంగలువచ్చెద 
రను భయముచే రాత్రివూట నిద్రమానుకొనవలసియున్న ది; 

ఇంశ్లకు కిటికీల పెట్టక ఆరోగ్యమును చెడగొట్టుకొనుచుందురు. 
నగలెంత లాభకరములో విశదమగుచున్న దా? నగలకై నూరు 
రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుటకు బదులా నూరు రూపాయలను పది 

'సంవత్సరములకాలము కో ఆపనేటివు (పరపతి) చ్యాంకీలో 
చదాచుకొనినయెడల వమగునో ఆలోచించితిరా? 

(గ్రామస్థులు. రెండువందలగునని వారు వారు చెప్పుట 

వినియున్నా ము. 

సాక్రటీసు.--నగలు విలువగలవని చెప్పితిశే. దీనితో సరి 
పోల్చి చూచినయెడల ఆ విలువయెట్టిదో తెలియుచున్న దా? 

గ్రాామస్థులు.--అయ్యా, నిజముగా మేము ఆచారములకు 

చాసులము., 

స్నాకృటీసు,మోా భార్యలు నగలు కావలెనని చెప్పినపుడు 
మావద్ద డబ్బు లేనియెడల మీ శేమి చేసెదరు. 

ర్థ్రానుస్థులు అప్పు తెచ్చెదము. 

కటీసు. --బుణము. పెరుగుకొద్ది నగలు అరిగిపోను 
చుండును 

గ్రామన్గులు._అంతే, 

స్మా క్రటీసు._ ఎంత తెలివిమాలినతనము? బుద్ధిహీనులారా! 
మో శెప్పుడు జ్ఞానమువచ్చునో. 
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గా,మన్లులు._._.మా జ్ఞానముతో వమున్నది? నగలు లేని 
ae య వ a 

యెడల మా భార్యలకు, పిల్లలకు సంతోషము పూజ్యము. 

సాక్రటీను. దానికేమి? మనమందరము సౌందర్భవంత 

ములైన పదార్థముల కోరుచుందుము; అందరము సంతోషము: 
నభిలవించుచుందుము. మనలోనుండు భగవదంశముయొక్క- 

స్వభావమే బది, 

గ్రామస్థులు. —- అయ్యా, వేము వ్య _క్రపరచలేని మా 

మనోభావములను మిరు చక్కగ వ్య_క్షపరచితిరి. 
సాక్రటీసు.--మిా కోరిక సఫలమగుటకు నగలు ఆవళ్యక 

ములని మోారింకను తలచుచున్నా రా? 

(గ్రామస్థులు. మా గా మములలో ఇంతకంశు మేము 

చేయగలది ఏమియున్న ది, 

(అప్పుడే ఒక ఆడుగుజ్జ మావైసు వచ్చెను. దాని ప్రక్కన 
గుజ్బ్జపుపిల్లయొక టి విలాసముగ అడుచు నడుచుచుండెను.) 

సాక్రటీసు.--ఈ రెండును ఎంత సుందరముగను సుఖము 

గను ఉన్నవి. అవి ఏమైన నగలను పెట్టుకొనియున్న వా? జంతు 

వ్రలకంళు మనుష్యులుత్తములు. అవునా? 

్రై/మస్థులు.--అవును; ఉత్తములని యనుకొనుట కలదు. 

కాని నీ మాటల వినినత ర్వాత ఈ యభిప్రాయము సరికాదను 

సందేహము పుట్టుచున్న ది, 

సాక్రుటీను.--మి పిల్లలకు సంతోషములేదని చెప్పవలనిన 
య 

"దేనా? 

గా వులు, _- వారు విశేషముగ ఆడుకొనుచుందురు; అ 
ని, విశేవముగ ఏడ్నుటకూడ కలదు. 

a 
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సాక్రటీసు,--మురిక్కి రోగము, బాధ, కష్టము--వీనితో 

నిండియుండు ఇంటిలోనివారికి సంతోషమెకఠాడిది” జంతువులు. 
పహోయిగను, అందముగను ఉండగా మో న్రీలును విల్లలును 

అట్లుండక పోవుటకు కారణము లేవో చెప్పగలరా? 

గ్రామస్థులు, -మహాశత్తా, సర్వము తెలిసినవారు మోరే 

= ; 

క్రుటీసు. జనన చెప్ప (ప్రయత్ని ంపవచ్చు నా? 

se దయచేసి అశ్లేచేయుడు, 

సాక్రటీసు. -- మంచిది. మొదటికారణము జంతువులు 

పరిశ్ను భముగనుండుటయే. శు ఛీ తవలన ఆరోగగమును, ఆరో 

గంమువలన సౌఖ్యమును లభించును. అవి బయళ్లులలో 

తిరుగుచు తమ శరీరములనేగాక తమ సంతానముయొక్క_ శరీర 
ములనుకూడ బహు పరిశ్నుభ్యముగ నుంచుచున్నవి. మిర 

న్ననో సర్వవిధముల రోతగానుండు గ్రామములలో కాపురము: 
చేయుచున్నారు; అన్నివిధములగు చెత్త పెంట, కళ్ళలము, 

మవ ఆవరించి క్రంపుకొట్టుచుండును. గాలి వీచినపుడంత ఈ 

కళ్ళలపచార్థము మోరు తిను ఆహారములోను, త్రాగు నీటిలోను 

చేరుచున్నది. మారు వీల్చు ఉఊవీరిగుండ ఈ పదార్థము మో 

యూవిరితిత్తులలో జేరుచున్న ది. ఈగలు మొట్టమొదట దానిపై 
వ్రాలి తర్వాత మో అపకారము జన, మో పిల్లల, 

కన్న లమిదను, పెదన్రులమోదను వ్రాలుచున్నవి, వెలుతురు 

గాని గాలిగాని ప్రవేశింపలేని చీకటి ఇండ్లలో మిరు నివసించు 

చున్నారు. మో యిండ్లకు కిటికీలనునవి లేవు మో స్త్రీలు, 

ఎన్న డోగాని స్నా నముచేయరు; మ్ వ వ ఇట్టిదే.. 

ఇందుచే మో ఆరోగ్యము చెడి, ,పతిరోగమునకు మిరు చాసు 
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'లగుట సంభవించుచున్నది, కావున మిరు శుభ్రముగ నుండ 

వలెను మో పిల్లలను శుభ ముగనుంచవలెను; మీ బట్టల 

నుతికికొనవలెను; మి యిండ్లకు కిటికీల సెట్టుకొనవలెను; మా 

గ్రామములను పరిశుభ్ర ముగ నుంచుకొని శౌచవిధులను మా 

రండ రనుసరించవలెను. ఈ పనులనుచేసినయెడల మో నీలును 

వీలలును (జంతువలవలె) శు ఛ ముగను, ఆరోగ్య సహితముగను 

ఉందురు. అప్పుడు సౌఖ్యముకూడ, దానంతట కలుగును. 
(గమస్థులు.--అయ్యా, మారు సెలవిచ్చినపనులు చాల 

'కష్టములైనవి. వీనిని చేయుటకు మాకు శక్తి చాలదు. 
సా క్రటీసు.నేను చెక్పినదానిలో డబ్బు ఖర్చగు పనుల్లేవైన 

ఉన్న వా! 

గ్రామస్థులు. లేవు. 

సాక్రటీను.--వివేకము--పూనిక--ఈ కెంజేకదా కావలసి 
నది. బ్రదియేకొదా మీకిప్పుడు లేకుండుట? 

గ్రామస్థులు.-మో రారోపించిన నిందయం దసత్యమను 

నది లేనేలేదు, 

సాక్రటీసు.--అసత్యము లేకపోవుటమాత్ర మేకాదు. నా 
సలవోను మో రనుసరించినయెడల నిరుపయోగమైన ఈ నగ 

లన్ని యు మాక క్కరయ్ యుండదు; ఆ కారణముచే మో కెంతో 

డబ్బు మిగులును, 

గ్రామస్థులు.--తప్పక మిగులును. 

సాక్రటీసు,--నగలు లేకున్నను శుభ్రముగను ఆరోగ్యము 
గను ఉండు స్త్రీలును వీల్లలును నగలు శ్రేలగట్టికొనినను రోతగ 
నుండువారికంటు వ్రశంసార్దులుగడా? 

(గృామస్టులు.--సత్నము. 
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సాక్రటేసు.--ఈ విధముగమిగిలినడబ్బును వారికి కొం 
చెము విద్య నేర్చుటకును, వారు జబ్బు పడినపుడు మందిచ్చుట 
కును, వర్ణాకాలమున వారి యుప యోగార్గమై దోమ తెరలను. 
కొొనుటకును వల ఉపయోగింపరాదు? 

గామస్టులు._వివేకమనిన ఇదియేకడా. కాని, మా 
ఆడువారుమాత్రము ఎల్లప్పుడు నగలనే కోరుచుందురు. 

సాక్రటీసు.--నగలను బొత్సిగచేయించకూడదని నా యభి 
(పాయముకౌదు. ఇందులో మిరు మితము పాటింపవలెననియే 
నేను చెప్పునది. అప్పుతీయక నగలను చేయించగలిగి నయెడల 
మితముగ అట్లు చేయవచ్చును. నగలను పూర్తిగ నిసేధించుట 
నా మతముకాదు. 

గ్రామస్థులు. - ఇట్లుచేసినయెడల వారికి తృ _ప్పికలుగదు, 
సాక్రటీసు.--వల. 

గ్రామస్థులు. --- ఇండ్లలో వారికి నాఖ్యముత క్కువ 
ప్రత్యేకమైన హక్కు లేమియు వారికి లేవు, నగలను జూరవేసి 
కొనినయెడల భర్తలకు తమయందెకుూ-వ అనురాగముండునని 
వారికి భ్రమ. ఇంతేగాక, దైవికముగా వారికి వైధవ్యము సంభ 
వించినయెడల ఈ యాభరణములు చూచుకొొనియైన వారు 

కొంతవరకు ధుఃఖశాంతిని బొందుదురు. 

సాక్రటీసు.--ఈ యాభరణములు తప్ప వేరు అస్తి 
'లేదనియేనా దీని అర్ధము? 

్రై/మిస్థులు.--అవును. 

సాక్రటీసు.--సమయము దొరకినపుడు భర్తలనుండి ఎంత 
రాబట్టవచ్చునో అంత రాబట్టుటకు వారు ప్రయత్నించుచున్నా 

క్రి 
(im 
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రనియు, నగల కై మిమ్మును చేధించుట కిదియే కారణమనియు, 

(గ్రామస్థులు.--అదియే మా అభిప్రాయము. 

సాక్రటీసు --భర్తలు తమయందే (ప్రేమకలిగి సత్ప నర్తన 
Wy 

గలవాకరైయుండుట్యకై భార్యలు కోరు *జూమోానూ నంటివి ఈ 
నగలు-- యథార్ధమిది యేనా? 

్రైా/మస్థులు.---త్షమింపుడు. ఈ దినము మోరు మరింత 

కథినముగ వమూాటలాడుచున్నారు, 

సొర 'కాశిన్యమున కేమి? మో భార్భలయెడల 

మోకు సహజమగు ననురాగమును గారవము-..లేదనియేక చా 
దీని కర్ణము, 

గ్ర్రామన్థులు.-_అనును, కాని వారుమా త్రము మమ్యును 

గారవించుచునేయున్నా రు. 

సాక్రటీసు.--అయిన, మో భార్యలు గార వార్డల్గుకారనియే 
నా మో అభి ప్రాయము? 

గ్రామస్థులు.--అం తే, 

సాక్రటీసు. -- మోరందరు న్రీలగర్భమున పుట్టితిరి; మి 
పిల్లలు స్ర్రీలగర్భమున పుట్లినారు; మో కుమార్తెల గర్నసులనుంత 

మో మనుమలు మనుమరాండు, పుట్టుచున్నారు. 

గ్రామస్థులు.--ఇదంతయు నిజమే, 

సాక్రటీసు.--అక్షైను స్త్రీలు మాలో ఒకభాగమని చెప్ప 
వలసిన ేకదా? 

గా మసులు. -- : గామస్థులు అవును 
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సాక్రటీసు.--వారు గారవార్తల్లు కానిపక్షమున మిరు 

మో పిల్లలు మో మనుమలు గారవార్లల్లుకారనియే గదా చెప్ప 

వలెను. 

లు._._ఆలాగే క నిపించుచున్న ది, 

మో పిల్లలందు మోకు _ప్రేమయున్న దా? 

లు. -- పిల్లలను _బేమించనివారును కొందరుం 

రో ము 

| 
క స్ 

ము 
-౨ర్రో (| 

మయ రా? 

సాక్రటీసు.--వ్రేమయుండియు మో రెంతటిపనిని చేయు 

చున్నారు, * వారి జన్గమునకు కారణ మైనట్టియు, వారి పోషణ 

మునకును సుగుణసంపక్తికిని వారి జీవితములోని పధానదశ 

యందు (శైశవము) నేర్పవలసిన శిక్షకును మూలాధారమని 

ెప్పవలసినట్టియు మి స్త్రీలను మీరెంత తృణికరించు చున్నారు 

మీ పనియంతయు వెజ్టిపని. మికంకె మి స్త్రీలే ఎక్కువ 
గారవమునకు దగినవారని చెప్పుటలో అతిశయోక్తి యేమియు 
లేదు. మో విష్ణిల పుట్టుకకును వారి నిత్సణమునకును మానవ 

జూతి నశింపకుండుటకును గృహనిర్వహణమునకును స్త్రీ లేగదా 
కారణము? 

గ్రామస్థులు.--ఇదంతయు సరియే. 

సాక్రటీను.---ఈ పనులన్ని టిలోకూడ వారు మో సహ 
'భర్గచారిణులు కారా? 

గ్రామస్థులు, .-—_సందేవామేమియు లేదు. 

సాక్రటీసు, కావున మోరు వారిని సవాధర్షచారిణులవలె 

ఆదరించి oles గారవమును మూవి పిల్లలను చక్కగ 

“పెంచుటకు కావలసిన విద్యను వారికి నేర్చినయెడల, aie 

మిము వీడించుటమాని ళు (భృముగను ఆరోగ్య్గముగను అంద 



32 సాక్రుటీసుయొక్క_ సంటేళము 

గను ఉండు తమ పిల్లలను, నాఖ్యదాయకములగు తమ ఇండ్లను 

భూచికొని వారు వానితో తృ_ప్తపొందియుందురు గదా? 
గ్రామస్థులు.---ఈ యభి పాయముతో మే మేకీభవించుట 

శెట్టి సందేహము లేదు. 

సాక్రటీసు.--భగవంతుని సృష్టిలో అందము లైనవి-- పిల్లలు 
చిన్న జంతువులుకాక-.- మంేమైననున్న వా! 

్రామస్థులు.--లే కేమి? భగవంతుడు పుష్పములనుగూడ 

స వ్రీంచియున్నాడు. 

సాక్రటీసు. -- అబన మో యిండ్లనిండ పుష్పములున్న 

వనియు, బుణముతీసియైనను మోారిట్లి సౌగమైన వస్తువుల సమ 
కూర్చుకొనుచుందురనియు నేననుకొనుచున్నాను. 

గ్రామస్థులు. --(నవ్వుచు) మా కెందుకు పుష్పములు? 

స్నాక్ కట్, అందమైన వస్తువుల్నపె మోకు నిజమైన చమ 

శేషు. అను 

గ్రామస్థులు, -వ్రేమ లేకపోలేదు. కాని పూల చెట్లను వేసి 

సెంచుటకు మాకు వ్యవధి లేదు; ఈ పనుల చేయుటకు వూకు 

తెలియనుకూడ తెలియదు. ఇందుకు కానలసిన విస్తనములు 

కూడ మావద్ద లేవు. 

సాక్రటీసు _ఇ్రంటిలోనుండు మీ ఆడువారు దీనినిగురించి 

ఏల నేర్చుకొనగూడదు? మో యిండ్లను సొగసుగనుంచుట కై 
పూలచెట్లను పెంచుటకు వారికి వ్య నధియుండునని నేను తలచు 

చున్నాను. ఇండ్లను చక్కగనుంచుటకు వ్వవధిలేని స్తీ ఉండనే 
ఉండదు. ఇదంతయు అయినతరాషత ఇంకను నగలుకావలెనని 

స్త్రీలు లు కోరినయెడల పిన్న వయస్సుననే అట్టివారు నగిషీపని నేర్చు 
కొనుటయు, తర్వాత దానిని తమ కుమా న్తెలకు నేర్పటయు 
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మంచిది. మో డబ్బునంతయు నగలశకై_ వ్యర్థపరచుటకు బదులు 

మొ ఆడువాం డు, నగివీపనియందో, పూలచెట్లను పెంచుట 

యందో తమ కాలమును గడపుచు ఇట్టి పనులలో ఒకరినిమించి 

మరియొకరు ఎక్కూ-వనేర్పును సంపాదించుట క్రై ప్రయత్నింతురు, 
ఇటి మారు జరిగినయెడల కంసాలివద్గ ఎక్కు వ నగలుచేయించు 
లు అ రు b= 

న్రీగాక ఎక్కువ _తెలివితేటలుగల న్రీయే న్రీలండరిలో గణుతి 
గాంచును, 

గామన్థులు.- మహాశయా, మేమో విషయమై ప్రయ 
త్నముచేసెదము. 

సాక్రటీసు. --మన సంభాషణయొక్క_ సారాంశ మిప్పటికి 

తేలినదిగదా? మిరు మో స్త్రీలకు చదువు చెప్పింపవలెను. ఇంటిలో 
మీతో సమానముగా మారు వారిని గౌరవించనలెను. ఇంటిని 
సౌగసుగ నుంచుటయందును పిల్లలను శుభ ముగను, సోల్లాసము 
గను ఉంచుటయందు మిరు వారికి తగు సహాయము చేయ 

వలెను; చేతులతో నాణామైనపనుల చేయుటకును, పూల చెట్లను 
సెంచుటకును వారికి మారు నేర్పనలను, మో (గ్రూామములను 

కూడ అందములుగను నివాసయోగ్యములుగను మీరు చేయ 

వలెను. ఇదంతయు జరిగినయెడల. నగలమయొక్క_ ఆవశ్యకత 

ఉండనే ఉండదు. మిోవద్ద డబ్బు మిగిలియున్న యెడల దానిని 

'చ్యాంకీలో దాచుకొనుటకును వకేట అది అభివృద్ధి చేసికొనుట 
కును మికు పీలుకలుగును. నగలు కొనుటయు అవి అరిగిపోవు 
టయు మీ అప్పులు వృద్దియగుటయు తప్పును. అన్ని టికం'కు 
ముఖ్యమైనదేమనగా మో జీవితమును మీ కుటుంబము 
లోనివారందరి జీవితమును సంతోవసౌా ఖ్యములతో నిండి 

ఉండును, 
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(గ్రామస్థులు. --అయ్యా, మో యుపచేశము మికిగాలి 

చక్కగనున్నదీ. దానిప్రకార మాచరించుటకు మేము ప్రయ 

త్నించెదము. కాని, వీనినన్ని టిని చేయుట శెన్ని యో సంవత్స 

రములు పట్టును, 
లు 

నీళు క క్పైలు ఎరువు 

మరియొకపర్యాయము సా క్రటీను గ్రామములోనికి వచ్చు 
ఒ ద 9 నప్పటికీ గా,మమం దచ్చటచ్చట పర్చిన పిడకల పోగులు అతని 

కొంటబగెను. న్తీలు పిడకల వెర్చుటయందు మునిగి యుండిరి; 

పురుషులు మంచముల_పై కూర్చుండి చుట్రల త్రాగుచుండిరి; 

ఎక్క-డబట్టినను సెంటయే. _డారిద్ర్యచిహ్న ములులేని ప్రవే 

శములేదు. అంతయు ఉవేతకు లోనైనట్లగుపడెను., 

“మిత్రులారా, నమస్కారములు, శేమముగనున్నా రా,” 

అని సాక్రటీసు పలిశను. 

మంచి ప్రశ్న చేసితిరి.  వేమమునకు లోపమేమి భూసార 
మంతయు తగ్గిపోయినది. మొలచిన _పైరు అడవిపందులు ఎలు 
కలు తినివేయుచున్నవి. వరమా లేదు. పొలములు ఎండిపోను 
చున్నవి. జ్వర బాధవలన కలిగిన బలహీనత ఇంకను పోయినది 

కాదు. పశువులకు గడ్డిలేదు; మాకు అన్నములేదు. ఇట్టి స్థితిలో 

మా యోగశేమములు అడుగవలనా? 

అప్పుడే గాలి కొంచెము కొట్టుటవలన పెంటదిబ్బలోనుండి 
కొంత దుమ సాక్రటీసుయొక్కయు. తక్కిన గ్రామస్టులయొ 

క్క_యు ముఖములమిాదవచ్చి పడెను, గ్రామస్థులు దీనిని లత 
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పెట్టలేదుగాని సాక్రటీనుమాత్రము దగ్గుటకు మొదలిడెను; 
అతని కన్ను లుగాడ మంటలెత్తసాగెను. 

“ఎంత అసహ్యము,” అని సాక్రటీసు అనెను. 

గ్రామస్థులు. ఇందులో సమియున్న ది. గాలికొట్టునప్పు 

డంతేయు మామూలుగ ఇశ్లే జరుగుచుండును. మాకిది అల 

వాకు, 

సాక్రటీసు.--మో భూములు నిస్పారములగుచున్న వని 
విచారించుటకు కారణమేమి? ఈ పెంటనంతయు లోతైన గోతు 

లలో వేసి బాగుగ మగ్గినపి మట పొలములలో పోసినయెడల 

మో పొలములు మిక్కిలి సారవంతములగును కదా? 

గ్రామస్థులు._ఆలాగా! ఈ పనిచేయుటకు మాకు 

కాలమేలేదు. ఈ విధముగ మా గ్రామమును శుభ్ర పరచు 

కొనుటకు మాకు డబ్బు ఎక్కడిది? ఇదంతయు ధనికులకు వీలగు 

పనులు, 

సాక్రటీసు....ఈ అపరిశుభ్రతయే మో డారిద్ర్వమునకు 
హేతువు. గ్రామముల నసహ్యాపరచు ఈ పెంట పొలములను 
సారవంతములుగ చేయగలదు. మిరు ధనికులు కాకుండుటకు 

కారణమేమియో నాకు అెలియుటలేదు. మో (గ్రామవీధుల 

వెంట వచ్చుచుండగా ఎన్నియో చెట్లు క్రిందపడి పుచ్చిపోను 

చుండుట నేను చూచితిని, ధనికులు తప్ప తకిినవారెవరైన 

ఇంత నిర్ధమ్య భావముతో ప్సీ పుచ్చి పోనిత్తురా? 

గ్రామస్థులు.--ఈ కొయ్యలతో మా కేమిపని? వీని కొను 
వారెవ్వరు ఈ చుట్టుపట్ల లేరు. 

స్మాక్రటీసు.--వంటకును పాలుకాచుకొనుటకును మిరే 

చీని నుపయోగింపరాదా? 
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గ్రామస్థులు, _మాకిది అక్క-ర లేదు. మేము వీడకల నుప 

యోగించుచున్నా ము. 

ఇది వినగనే సాక్రటీను పక్కున నవ్వెను. 
గ్రామస్థులు.--ఏమి? అంత బిగ్గరగ నన్వచున్నారు. 

సాక్రటీసు.--నవ్వక ఊరకుండుకుట్లు. మో చర్యలన్ని యు 

చిత్రములుగ నున్న వి. భూమి సారహీనమగుచున్న దనియు, చారి 
ద్ర్టము దుర్భరమగుచున్న దనియు మిోరొక వైపు దుఃఖంచుచు, 

మరియొకొవైపు వీడకలన్ని టిని కాల్సి వేయుచున్నారు, వీడక లను. 

ఎరువు" ఉపయోగించినయెడల ఇ్రంతకంచు పదింతలు అధిక 

మగు లాభము దొరుకునుకిదా? విడక్లను మీరు కక్టెపుల్లలకు 

బదులుగ వాడుచుండ ఈ ఎండిన చెట్లన్ని టిని చెదపురుగులు 

తినివోవ్రచున్న వి. దర్శిద్రు,లెక్క-డైన చెదపురుగులను పెంచే 

దరా? ఆ విడకలకుప్ప ఖరీదెంత? 

(గ్రామస్టులు.--అయిదు రూపాయలకు తగ్గదు. 

సాక్రటీసు...-దానినే ఎరువుగ అమ్మినయెడల ఎంతే సొమ్ము. 

వచ్చును, 

్రమస్థులు.--సొమ్థు మాట కేమి? అంతటి ఎరువువేసిన 

యెడల, మరి అయిదారుతూముల ధాన్య మెక్కు_నగ పండును, 

దానితోపాటు రెండుబంశ్ల గడ్డికూడవచ్చును. 
సాక్రటీసు.--అనగా ఏబది రూపాయలు లాభమని చెప్ప 

వచ్చునా? 

(గ్రామస్థులు... అంతక ంళు తగ్గదు. 

సాక్రటీసు.--మి భూమి నిస్పారమగుటకును, మిరు దరి 
ద్ర్రులగుటకును కారణమిప్పుడైన తేలిసినదా? ఒక కుచ్చెల విడ 

గ్ర ల పెట్టుటకు మొ ఆడువారి కెంత కాలముపట్టును, 
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(గ్రామస్థులు. మూడు నెలలు. 

సాక్రటీసు.--మూడు నెలలకాలము మో న్రీలు ఈ పెంట 
లోపడు కష్టమువలన కలుగు ఆదాయము అయిదు రూపా 

యలా?ి ఒక వొక్కాకుట్టుట్నక్రై దర్జీవానికి మ్ రిచ్చుకూలి 

ఎంత? 

(గ్రామస్థులు. _నాలుగణాలో ఆరణాలో. 

సాక్రటీను. -ఒక చాక్కాకుట్టుట కతని కెంత కాలము 
పట్టును? 

గ్రామస్థులు. —_రెండు గంటల కాలము, 

సాక్రటీసు, _నాలుగణాల విలువగల వీడకలచేయుటకు 

ఘూ తజ కెంత కాలముపట్టును? 

(గ్రామస్థులు. శ సుమారోక వారము, 

సాక్రుటీసు. --వీడర్ల పెట్టుటకంకై వొకాగ్రాకుట్టుట మో 

అడువారికి లాభము చా? 

గ్రామస్థులు. .—-మా ఆడువారికి వొకాగాలకుట్టుట రాదు, 

సాక్ర, టీస్. --రాదన్నమాట నాకుకూడ తెలియును. పుట్టి 

నపష్పటినుండియు పిండివిసరుటయు పిడకల సెట్టుటయు తప్ప 

మనేమియు వారెరుగరు. సశేగాని, విడకల పెట్టుట, బట్టల 

కుట్టుట--ఈ రెండు పనులలో ఏది ఎక్కువ గారవమైనది? 

గ్రూనుస్థులు, _ సంచేవామేమున్న ది, బట్టలకుట్టుట యే 

గౌరవమైన పని, 
క్రుటీసు..--అక్తైనను మీరేమి చేయుచున్నారు? తక్టువ 

ఆ. భావింపటడు దర్దిచేత బట్టల కుట్టించుకొనుచు 

న్నారు; ఎక్కువజాతివారగు ou ఆడువారి చేత పిడకల "పెట్టించు 

చున్నా రు, + 
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మస్థులు, ఆానిజమే, 

క్రుటీసు. --ఇట్టి సందర్భములో దర్జచేత పీడర్ల పెట్టించి 

సీలచేత బట్టలకుట్టించుట యుక్షియుకముగదా? 

గా,మసులు. కానేకాదు. దర్జీవాడు వీడకల పెట్టనే 
థు 

సుెటడు, 
రు 

సాక్రటీసు.-_ వాడు చేయడన్న మాట నాకును తెలియును. 

వాడట్టి తెలివిమాలినవాడు కాడు, పిడకల పెట్టుటయే అనా 

వళ్యకమని నా అభిప్రాయము, మో దారి ద్ర్యమునకంతకు,. 

విడకల పెట్టుటయే. కారణము. 

గ్రామస్థులు. _- వీడకలులేనియడల మేము వంటచేసి. 

కొనుట యెట్లు? పాలను కాచుకొనుకెట్లు 

స్మాక్రటీను. మో ఈఊరిచుట్టు పడి పుచ్చిపోవుచుండు 
వందలకొలది చెట్లకట్టలతోడను మొ పొలములో పండు 

జొన్న, సజ్జ, జనుము మొదలగువాసి దంట్లతోడను నంటచేసి 
కొనవచ్చును. 

గ్రామస్థులు. కొన్ని క స్రైలతో పాలను కాచునపుడు మా 

స్రీలు వ్రాయ్యిదగ్గరనే కూర్చుండి పాలు వొంగకుండ చూచు 

నుండవలెను. ప్రొయ్యిని వదలి అటు ఇటు వెళ్లుటకు ఏలుం. 

డదు. 

సాక్రటీను._ఇందులో తవ్పేమియున్నది? వీడకల పెట్టు 
టలో వినియోగమగు కాలనుంతయు పాలు కాచుటలో విని 

యోగమగును. పాలు కాచుచు వారు మోకును మో విల్లబకో 

లేక సొంత ఉపయోగమునకో బట్టల కుట్టుచుండవచ్చును. 

మీరిప్పుడు దర్లీవానికిచ్చు కూలి మికు మిగులును. ఇంతే 
కాదు. ఈ మధ్య నౌల్లూ35* జరిగిన సంతయందు నేనొక 

ce 
మూ 

గ్రా ఇ 

( 
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“సాెపశరేటర్” అను మిషనును చూచితిని. అది బహు సుల 

భముగ పాలనుండి వెన్నను వేరుపరచగలదు. దానివలన 

మనకు మామూలుగ లభించు నెయ్యిక ౦కు ఎక్కువ నెయ్యియు 

మంచి నెయ్యియు దొరకుటయీగాక దీనికంతకు కావలసీన 

కకైలు మామూలుగ మనముపయోగించువానిలో అయిదవ 

వంతుకంకు ఎకుగావ కావలసివచ్చుట లేదు. పశువులకు మేత 

దొరకుటలేదని మోరు నాతో చెప్పియుంటిరిగదా? 

గ్రామన్గులు._ అవును. మేత చాల తగ్గియున్నది. 

సాక్రుటీసు. --- దీనికికూడ కారణమిది యేక దా? వేడను, 
"పెంటను, చెత్తను మీరు పొలములలో వేయుటలేదు. సత్తువ 
చేయనియెడల గడ్డి ఎట్లు పెరుగును? 

గ్రామస్థులు. _ సత్తువ చేసినప్పటికిని పంటలు పండుటకు 
య వాలి 

వర్షమెక్క_డిది? 
0౫ , 

సాక్రటీసు. -- నేను వచ్చుచున్నప్పుడు నాకగపడిన ఆ 
మడుగు ఏమిటిది? 

(గ్రావస్టులు.--అదియా? దానివలన మౌ శెట్టి ప్రయోజ 

నములేదు. మేము సేద్యము చేయుటకు ఏలు లేకుండునట్లు 

మా పొలములలో కొన్నిటిని ముంచుట తప్ప దానివలన మచే 

లాభము మాకు కలుగుటలేదు, 

సాక్రటీసు..._. అందులోని నీటిని మూ పంటల కేల ఉపయో 

గింపరాదు? | 

ఇ రె గ్రామస్థులు,--ఎట్లు! 

సాక్రటీసు,--వమి? కాలువలు త్రవ్వి నీటిచక్రము నేల 
పెట్టకూడదు? 
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గ్రామస్థులు,--ఇది మేమెన్నడు చేసినదికాదు, మాకీ అల 
వాటులేదు. ఇందుకు కావలసిన ద ద్రవ్యముకూడ నూవద్దలేదు. 

సాక్రటీసు.--సర్కారువారును పరపతి సంఘమువారును 
అప్పి చ్వెదరుకదా? 

గ్రామస్థులు. -..అప్పున శేమిగాని, మేనెల వచ్చునప్పటికి ఈ 
నీళ్లుతయు ఎండిపోవునే? 

సాక్రటీసు.--వెల తక్కువ పంటలన్నియు పండును. ఒకో 
వేళ వలో 'తెలివిగలవా రెవరైన చెరకు వేసినయెడల అందుకై 

మిోరొక చిన్న నూతిని త్రవ్వి (వర్భమువచ్చి మడుగు నిండువరకు) 

దానినుండి మా పొలమునకు నీరెత్తవచ్చును. 
గ్రామస్థులు._పందులువచ్చి మా మైరులను తిని వేయు 

చుండును. చెరకువేయుటవలన లాభమేమి? 
సాక్రటీసు.-_పందులెక్క_డనుండి వచ్చుచున్నవి? 
గ్రామస్థులు, .—-ఆ పొదలలోనుండి. 

సాక టీస్. _-పొదలలో అవి ఎట్లు నివాసముచేయగలను? 

గ్రామస్థులు. -- పొదలలోని ఆ ముండ్ల చెట్ల క్రింద అవి 

నివసించును. 

స్నాక్రోటీను. _ పందులవలన మోకు లాభములేనియెడల 

మీరా ముండ్లచెట్ల నేల పెంచెదరు? 

గ్రూామస్థులు.-(నన్వు చు), అయ్యా, ముండ్ల చెట్లను పెంచు 

నంతటి మూఢు లెవ్వరు లేరు. 

సాక్రటీసు.--ఆ పొదలెవరివి? మివేకదా? 
గ్రామస్థులు.--మా వే. 

సాక్రుటీసు.--ముండ్ల చెట్లు మికక్కరలేనియెడల మిరు 
వాటి నెందుకు పెరుగనిచ్చుచున్నారు? 
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గామస్థులు.__తమంతట తామే "పెరుగుచున్న వి, 

సాక్రటీసు.--తమంతట తామే? ఆ పొదలు మోవని చెప్పి 

తిళు మి యిండ్లలో ముండ్ల చెట్ల పెరుగనిచ్చుచున్నా రా? 
(ను ఎలు పెరుగ నియ్యము. 

స్మాక్రటీను.--మో యింటియందు ముండ్ల చెప్పు దైన మొల 

-చినయెడల మిీాెేమి చేయుదురు? 

గ్రామస్టులు.-- పెరికి వేసెదము 
@ 

సాక్రటీసు...అశున ఆ పొదలలోనుండు ముండ్లచెట్ల 
యై ఆం ౧౧ 

చేల కొట్టివేయరు? అప్పుడు పందులక్కడ ఉండుటకు వీలుం 
డదుకదా? సరేకాని మోకా పొదలెందుకు? 

గా మస్థులు.-- “అయ్యా మా పూర్వులు పశువుల మేత 

ఏర్పరచిన బీకుప్ర,బేశమే అది. 

సాక్రటీసు. - మా పశువులు నాగుజెముడు మొదలగు 
ముండ్ల చెట్లను తినునా? 

(గ్రామస్థులు లు,--తిననే తినవు. 

సాశ్రటీసు, ఎద ప్రదేశమంతయు ముండ్ల చెట్లతో నిండి 

యున్న చే. 

గ్రామస్థులు, నిజమే 

సాక్రటీసు.--పళువులమేతకని బీటిప్రచేశము నేర్పరచు 
టలో మా పూర్వులకుండిన ఉద్దేశము నెరవేరుట లేదనియు, 

దీనివలన అడవిపందులుమాత్రమే బ్రతికిపోవుచున్న వనియు 
గదా దీని తరము, 

గ్ర్రాముస్థులారా మో ఇంతో తెలివితక్కువ వారు. 

ముండ్లచెట్లను కొట్టి వేయుటకు బదులు మోరీ బీటిపొలమునంత 

యును పాడుచేయుచున్నారు. నూ పశువృలకన్నసో మేత 
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లేదు. ఈ బీడంతయు అడవిపందుల కాశ్రయమైనది. అవి 
అచట దాగియుండి అప్పుడప్పుడు _పెకివచ్చి మో _పెర్లను పాడు. 

చేయుచున్న వి. కశ్చైాలకుగాను మీరు చెట్లను వేసి పెంచుటా 

లేదు; తమంతట పెరిగినచెట్లను చెదపురుగులవాత బెట్టి ఎరువు 

నంతయు కక్టైలకుబదులుగ కాల్సివేయుచున్నారు. పరులకు 

కావలసిన సత్తువలేదు; భూమి సారహీనమగుచున్నది. తిను 

టకు మోకాహారములేదు; మో పశువులకు మేతలేదు, గ్రామ 

మంతయు సెంటతో నిండియున్న ది. మో పిల్లలకును మోకును 

వచ్చుచుండు రోగముల కిదియీ కారణము. దీనిని గోతులలో 

సియుంచి పక్వమగు ఎరువైనతర్యాత పొలములోనికి తీసికొని: 
పోవలెను. మోరట్లు చేయుటలేదు. మడుగులోని నీళ్లను. 

వెర్గకు మోరుపయోగించుటలేదు. సీళ్లు, కక్టెలు, ఎరువు, 

మాకున్న వి; కాని వీనిని మిరు వ్యగ్గపుచ్చుచున్నారు. రైత్రు 

భాగ్య నంతుడగుటకు "కావలసినవి ఈ మూడేగదా? కాని ఈ 

మూటిని మిరు రిత్తపుచ్చుచు దారిద ద్ర్యుము వీడించుచున్న దని 

గోడుగోడున ఏడ్చుచున్నారు. 

గసాముమాను శు భ్రపర ముక నుట -- స్వయంసవోయమా 

మరియొకనాడు సాక్రటీసు గ్రామమునకు వచ్చునప్పటికి 
గాలి అతి తీ వృముగ వీచుచుండెను. వీధులలోని పెంట బూడిద 

దుము ఇకకేసుచు ప్రజల కోన్ను లలోను, ఊపవిరిలితులలోను 

త్రతజంపన అచట నిలబడుటయీ కష ప్రమయ్యెను. 

క్రుటీసు.-ఈ దుమ్ము మలో పడుచు మో కడుపులో 

జ మో అన్నమును నీళ్లను అపరిళుభృపరచుచు 
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మోకు విరేచనవ్యాధిని కల్పించుచు మో యొక్క_యుు మా 

పీల్లలయొక్కయు ఆరోగ్యమును వెరచుచు--ఇంతటి యుప ద్ర, 
వమును కలిగించుచుండుట మోకు కష్టముగ లేదా? 

్రామస్థులు.-.. మేమేమి చేయగలము? వీధులను శుభ 

పరచవలెనని మేము వీధుల తుడుచువారిని ఆజ్ఞాపించితిమి; కాని. 

వారీకాలములో మామాట లకు పెట్టుట యే లేదు. పనిచేయుట 

లేదని మేము వారి చెన్రలను మెలి బెట్టినయెడల వెంటనే వారు 

మాపై నేరముమోవీ దావాచేయుటకు సిదమగుచున్నా రు, 
సాక్రటీసు.-_-ఈ గ్రామమునకు అధికారులు ఏధుల తుడు 

చువారనియీనా మి అభి ప్రాయము. 

గామస్థులు._వారధి కారులెట్లగుదురు? రైతులమగు 
మము అధికారులము. 

సాక్రటీసు.--మోరు సుఖముగనుండుటోో లేకుండుటో 

నిర్ణయించువాడు వీధులతుడుచు పాకీ వాడనిగదా మూారిప్పుడు 

చెప్పితిరి? గ్రామమును శుభ్యముగనుంచుటయు ఉంచకపోవు. 

టయు అతని యిస్టమేకదా! వీధుల నతడు తుడిచినయెడల మిరు. 

సుఖముగనుందురు; లేనియెడల మరిప్పుడు పడుచుండు అవ 

స్టే పడుచుందురు. గనుక మిరు పాకీవాని అధీనమందున్న 
వారని చెప్పవలసీయున్నది. 

a మస్థులు,- -.అవ్రను, WW 
సాక్రటీను. --గనుక ఈ (గ్రామమునకు పాకీవాడు యజ. 

యు “చుడు. 

ఒక (గ్రామస్థుడు. .—(కంటిలోపడిన దుమువలని బాధ 

తొలగుటశై కన్నుల నలుపుకొనుచు) ఇప్పట్లో అతడే యజ: 

మానుడని  త్రచుచున్నది 
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సా క్రటీసు.__శకాని (గానుమునంతయును అసవ్యాముగ 

చేనినవారెవ్వరు? పెంటనంతయును వీధులలో వేసినవాలెవరు? 

గ్రామస్థులు. మేము, మా స్రీలు. 

సాక్రటీసు....పాకీవారు వీధుల చిమ్మరను భయమున్న పుడు 
మీారిక్లేల చేయుచున్నారు, 

(గ్రామస్థులు... అది మా ఆచారము. 

సాక్రటీసు.--.గ్రామముచుట్టు మోరీమధ్య త్రవ్విన గోతు 
"లలో దీని నెందుకు పడ వేయకూడదు? మోరట్లు చేసినయెడల 

పాకీవాడు మీ మాట వినినను వినకున్నను మి గ్రామము 
'శు భృముగనుండును గదా? సరేగాని, వీధులను మోశే ఎందుకు 

'చిమకూడదు? 

గ్రూముస్థులు.--మేము గొప్ప కులమువారము. వీధులను 

చిమవలసినవారు మాలమాదిగలు. 

సా కృటీను,-_గొప్పకులములో పుట్టినవారిపని (గ్రామ 

మును అశు భపరచుటయు తక్కు_వకులములో పుట్టినవారిపని 
శుభ, పరచుటయా! 

(గ్రామస్థులు, దీనికి సందేహ మేమి? 

సాక్రటీసు.--ఒక్ వస్తువును మైలపరచుట ఎకువ గౌర 
వమైన పనియా? మైలను తుడిచివేయుట గౌరవమైన పనియా? 

(గ్రామస్థులు.--మైలను తీసివేయుటయే గారవమైన పని, 
సందేవామేమున్న ది? 

సాక్రటీసు.--పాకీవాడు మికంకె గారవపాత్రుడనియే 
శదా దీని కర్థము? 

(్రామస్థు లు... కానేకాదు. 



గ్రామమును శు భ్ధ పరచుకొనుట- స్వయంసవాయము డర్. 

సాక్రుటీసు.--అక్సైన మీరే ఈ పని నెందుకు చేయ. 
కూడదు? 

(గ్రామస్థులు, మా కలవాటులేదు. 

సాక్రటీసు. ఎట నైన మీరు అశు యో పరచు అలవాటుగల 

= ఇప ఎవనిక్షర్ల తప. కలన ధర్గము 

మోకు తెలియనిదా? (గ్రామమును అశు భ్ర పరచువాడుగ దా 

దానిని శుభ్ర పరచవలెను? శుభ ముగనుండుట మో మతమున 

శేమైన విరోధమా? 

ామస్టులు.. ---కాదు, 

సాక్రటీసు....అక్సైన మీరే మో (గ్రామమును శుభ్రుపర 

చుకొనరాదా? ప శ్యుభ్తపరచుకొనివపసివచ్చినశ్లున, 1 పా 

రింత అశుభ పరతురని నేను తలంపను. ఇదిగాక, | గామమం 
దుండి మీరు వెలుపలికి తీసికొనిపోవు పతి వస్తువు ఎరున క్రింద 
ఉపయాగమగునుగదా? కాన్రున మీరెంత చక్కగ వీధులను 
చిమ్మి ఎంత ఎకు్రూణనగ శుభ్యపరచెదరో అంత ఎక్కువగ మోకు 

ఎరువు దొరకును. ఎరువును చక్కొ-గా సంగృహించుట సేద్యము 
నకు మిక్కిలి అవసరముగదా? 

(గ్రావిస్థులు.--ఉత్తమమైన సేద్యమున కదియే లక్షణము, 
సాక్రటీను. --వీధులను చిముట అనుటకు బదులు ఎరువును 

సంగ్రహించుట అను పవేరుపెట్టినయెడల గొప్ప శైతులుకూడ 
చేయుటకు తగినదని ఈ పని అనిపించుకొనును గదా? 

సాక్రటీసు.--స రే. ఇది మొదలు వీధులను చిమట అను. 
మాటలను మరచిపొండు. ప్రతిదినము ప్రతి గృహస్థుడు తన 
శక్తికొలది కొంత ఎరువును సంగ్రహింపవలెనని ఒక ఏర్పాటును. 
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మోరు చేసికొనుడు. అట్లు చేసికొనినయెడల మీ (గ్రామ 
మందు పెంటయనునది ఉండనే ఉండదు, 

గ్రామస్థులు. ప్రయత్న ముచేసి చూ చెదము. 

స్మాక్రటీసు.--దీని సారాంశము తెలిసినదా? .రైతనువాడు 
తన (గ్రామమునకు యజమానుడు కావలను, (గ్రామమును 

శ్నభ్యముచేయు పూచీ అతనిపై నున్నది కావున అతడు 
దాని నెప్పుడు అశు భముగనుంచుట కిష్టపడడు, నొకర్లవలన 

గ్రామమును శుభము చేయించు వారికి అశు భ్రృతయనిన 

లకు మేయుండదు. గ్రామములను శు భ్రముచేయు భారము 

తమ్మృపై పడినప్పుడే గ్రామస్థులు పెంటను వీధులందు వేయుటకు 
సంశయింతురు. కానున నిజమైన సంసారి తన (గ్రామము అశు 

| భృముగ నున్న దనియు, ఎరువువలన మంచి పంటలు పండుననియు 

గ్రహించి వీధులలోని పెంటనంతయును స్వయముగ సంగ 

హించును. (గ్రామమును శుభపరచుటయనిన, ఎరువును 

కూర్చుట తప్ప వేరుకాదని గ్రహించినవాడై. అతడు (గ్రామ 

మును కడు జాగరూకతతో శ్నభ్రపరచుచు ఆ పనిక్షై యితరు 
లపై ఆధారపడుట మానును...... ఆ, ఏమి ఇది? ఇట్టి అస 

హ్యాపు కంపుకొట్టుచున్న ది. 

గా మసులు.= పతి ఉదయము ఈ చుటుపటనుండు పొల 
See, థి లో ల ౧ 

ములలో బహిర్భూమికి వెళ్లుచుందుము. అదియే దీనికి కార 
ణము. 

స్మాక్రటీసు.--గాలికొట్టినప్పుడంతయు ఈ కంపు గ్రామ 
మందంతటను వ్యావించుచున్న ది, ఈగలు ఈ కళ్ళలముపె 

వ్రాలి, అటుపిమ్మట మో పిల్లల కన్నుల పై (వ్రాలుచుండును, 

మో'పీలలు ,గుడ్డివాశెపోవుట కిది కారణమును మాట మికు 
య (JG — 



(గామమును శుభ, పరచుకొనుట- స్వయంసహాయము 47 శ్ర 

"తెలియదు. వాని జోళ్లను వీసివేసి పాదముల కడుగుకొని అటు 

వీవుట ఈ ఈగలు వో అన్నముమోదను మో పిల్లల కన్నుల 
లీ ౧౧ 

మోాదను వ్రాలుననియా మా 'తాత్ప్సర్యముః 

గ్రామస్థులు.--ఇదికూడ మాకు మామూలు. ఎల్లప్పుడు 

ఈ పొలములే మేము బహిర్భూమికి పోవుచోటు. 

సాక్రటీను._అయ్యా, మీరిప్పుడీ గోతులను త్రవ్వితిరి 
గదా? రెండు కొయ్యచెక్కలు ఆ గోతిపెవేసీ ఒక గోడనో 

తెరనో దానిచుట్టు కట్టినయెడల అది ప్రశస్తమైన మరుగుదొడ్డిగ 
మారునే. వీధులభోను, ఖాళీస్థలములలోను మీరు ప్రతి ఉద 
యము పోయుచుండు బూడిదెనంతయును ఈ గోతిలో ఏల పడ 

వేయరాదు? మనుష్యుని మలము బహు ప్రశస్తమైన ఎరువు, 
బూడిదెకూడ మంచి ఎరువే ఈ గోతిని మరుగుదొడ్డిగ ఉప 

యోగించి దానియందు బూడిదె పోయసాగినయెడల ప్రశస్త 

మెన ఎరువులు రెండు మోకు లభించును. (గామమందీ దుర్గంధ 

ముండదు; ఇప్పటివలె ఈ బూడిదె గాలికి కొట్టుకొనిపోవుటయు 

మో కన్నులలోను, అన్నములోను పడుటయు తప్పిపోవును. 

(గ్రామస్థులు. ఆర్యా, మేమళ్షు చేసెదము. 

సాక్రటీసు.__ఇప్పుడు మోశేమిచేయుచున్నారో ఎరుగు 

దురా? మతము మతము అని చెప్పుచు పెంటను ముట్టుకొనుట 

కును ,గా ముమును శుభ పరచుటకును భయపడుచున్నా రు; 

కాని మీరు తిను అన్నమందును, (త్రాగు నీటియందును, వీల్చు 

గాలియందును ఈ దుర్గంధపు అంశములు చేరుచున్నవి. మా 

మతము దీనినంతయు నంగీక్ రించుచున్న దా ఏమి? గాలి పీచు 

నప్పుడును, పశువులు నడుచునప్పుడును, నేలమిోదనుండు కశ్గల 
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మంతయు పైకిలేచి మిరు వీల్లు గాలితోడను, తిను ఆహారము 
తోడను, త్రాగు నీటితోడను మాలోపల ప్ర,వేశించుచున్న ది, 

గ్రామస్థులు.--.మతమిదంతయు చేయుమని చెప్పుచున్న ట్లు 

మేమికవిాదట చెప్పము. అందరు పరిశ్నుభముగ నుండవల 

యుననియే మామత ముపదేశించుచున్నది. గనుక మేము. 
మో సలహా ననుసరించి మా గ్రామమును శుభ్యపరచుకొనె 

దము. అట్లు చేసినయెడల ఎరువు ఎక్కువ దొరకును; మాకును. 
మా పశునులకును కావలసిన ఆహార మధికముగ నుత్ప్తి 
యగును, 

స్మాక్రటీసు.._మంచిది. మీరు చెప్పునది సరి. త్వరలో మి 
(గ్రామములు మనువ్యులు నివసించుటకును, పిస్లలుపుట్టి చక్కగ 

“పెరుగుటకును, యోగములు కాగలనని నేను నమ్ముచున్నాను, 

సెలవు. ఈ కొంపువలనను ఈ శేగుచుండు ధుమువలనను నాకు 

ఇచ్చట నిలుచుట కహ్టముగానున్నడి, నేను వెళ్లెదను. 
(స) ౮౧౧ 

మం =శితంః ఈ పర్యాయము మూరు వచ్చులో 

పల మోరుకూడ కూర్చుండుటకు తగునటుగ మూ గా మమును 
గం es 

శ్న భ్రపరచెదము. 

స్వఖావనీద్ధములట! ప్రతీకారము లేదట ' 

ఒక మధ్యాహ్నము సాక్రటీసుగారు (గ్రామమునకు వచ్చి 

ఒకచోట కూర్చుండి వమియు తోచనివానివత నగపడగా 

గ్రామస్థు లతనిచుట్టుచేరి, *సాక్రటీసుగారూ, మీరేమో వ్యా 
కులపడుచున్న ట్లున్న చే? మో విచారమునకు కారణమేమి అని 

అడిగిరి, 
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సాక్రటీను._విచారముతోడనే ఉన్నాను. నాతో మీ 
శెల్లప్పుడు మో దారిద్రమునుగూర్చి మొర బెట్టుకొనుచుండె 
దరు; కాని నేను మా (గామమునకువచ్చు దారిలో _పైరునంత 
యును ఎలుకలు తినివేయుట చూచితిని; ఎక్క-డబట్టిన ఎలుక్ల 

కలుగులే (కన్నములే); నిర్భయముగ ఎలుకలు _సైరును కొరుకు 
చుండుట నేను మాచితిని. 

(గ్రామస్థులు. ఓెహూ: ఇది స్వభావసిద్ధము. ఇందులో 

మనము చేయగలిగిన చేమున్న ది. 

సాక్రటీసు.__ఇంతేకాదు. మరి కొంతదూరము వచ్చునప్ప 
టికి మేతలేక ఒక వట్టి బయలుప్రచేశములో నిలబడియుండు 
మో పళువులును చానికెదుట ముంఢ్రపొదలతో నిండిన యొక 
విశాలప్ర, దేశమును నాకంటబడెను. దగ్గరనున్న పశువుల వీల్ల 
వానిని చూచి, “అందులోని పచ్చనిపదార్థమును మీ ఆవులు 
తినుటలేదేమి”” అని అడిగితిని కాని అతడు నన్ను చూచి 

నవ్వెను. “వమ, ఈ నాగుజెముడు ముండ్లకంపలు--వీనిని 

మో పశువులు తినవా అని అడిగితిని, నేనెవడడనో యొక 

విచ్చివాడనని భావించి అతడు తన చేతితో తల గీరుకొనెను. 
గ్రామస్థులు. నిజమే, ఇట్టి ప్రశ్న వేయువాడు తప్పక 

వీచ్చివాడనియే అతడూహించియుండును. 

సాక్రటీసు.. సశేగాని, పశువులు తిననట్టి ముండ్ల చెట్లను 
మోాెరేల సెంచుచున్నారు. 

గ్రామస్థులు. -- మేము చెంచుటలేదు. అది స్వభ"వసిద్ధ 

ముగా సెరుగుచున్న వి. 

సాక్రటీసు దీనికి జబాబుచెప్పులోపల వీధిలో కుక్కొ-లు 

జగడమాడు శబ్దము వినబడెను; ఇంతలో నొక డచటికి పరుగెత్తు 
4 
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కొొనివచ్చి కుక్క. యొక దానికీ విచ్చిపక్టైననియు, అది యొక బిడ్డను 

కరచెననియు చెప్పెను 

సాక్రటీసు.._.ఈ కుక్క_లవలన మోశేమెన లాభముకొలదా? 
(గ్రామస్థులు. _ లేదు. 

సాక్రటీను, అ బ్లున వానిని ఏల సపెంచెదరు? నేనెక్క_డికి 

వెళ్లినను కుక్క_లు, కుక-పిల్లలు అనేకములు నాకు కొనబడుచు 

న్నవి. వానివలన మోాశెట్టి ప్రయోజనము లేనియెడల మో 

రాొందుకు వానిని పెంచుచున్నారు., 

గ్రామస్థులు. -- మేము వానిని పెంచుటలేదు. అవి 

ర బుట్టి సెరుగుచున్న వి. 

క్రోటీసు, జు త్రులారా, ఈ గ్రామమునకు యజమా 

నులు Wea 

గ్రాములు, .--మేమే. కాకేమి? 

సా క్రటీను, _ఆలాగా? అయితే “స్వభావసిద్ధ సిదము, స్వభావ 

న్స వము” ర్ పలుమారు మిరు చెప్పుచుండు దానికి అర్థమేమి? 

ఎలుకలు మోకక్క_ర లేనియెడల వానిని చంపేశేమి? కుక్కల 

వలన లాభములేనియెడల వానిని చంపకుండుటకు కారణమేమి? 

నిరుపయోగములగు పొదలు చెట్లు మాకక్క_ర లేనియెడల వాని 
నేల కొట్టివేయరు? నిరుపయోగములగు ఈ కుక్కలనన్నిటిని 

చంప్కి ప్రతి మనుమ్యుడును సొంతముగ మంచికుక్క నొకదానిని 

"వంచి “పంపి విశ్వాసపూర్యమగు _డానిసహాయమును 

పాందరాదా? ఎలుక లనన్ని టిని నాశముగావించి మి భూముల 

నుండి మంచిపంటల పండించుకొనరా దా? యోగ్యుడైన కతు 

తన పొలములో ముండ్లచెట్లను సెరుగనిచ్చి దానిని చెడగొట్టు 

కొనడు. తనకు కావలసిన చెట్లను పొదలనుమాత్రమే 



పల్లెటూరి కుక్కలు ర్] 

పెంచును; తన పైర్లను ఎలుకొలవాత పెట్టడు; ఎలుకలనన్ని టిని 

చంవీవేయును, గామమందంతట నిరుపయోగములైన కుక్క 

లను తిరుగనియ్యడు; కుక్క_లనన్ని టిని నిరూలమైన చేయును 
"లేక చక్కగ పోషించి వానిలో మంచిజూతి కుక్కలను ఇంటియం 

దుంచుకొనును. యోగ్యుడైన నరైతున కివియే లక్షణములు. మా 
పొలములలో ఎలుకల నుండనిచ్చినయెడల ఆ పొాలములకు 

యజమానులు మోరని చెప్పుటకు వీలులేదు. నిజమైన యజ 
మానులు ఎలుకల్వే పండినడానిని మొట్టమొదట అనుభ 

వించుననవియే; అవి యనుభవించినత ర్వాత శేషించునది 

సున్న యే. గ్రామమును పాకీవారిచే చిమ్మించునంతవరకు మీరు 

పాకీవారికి దాసులు.  వీధులవెంట తిరుగు కుక్క-ల బాధలకు 

మారు లోబడునంతవరకు మోరు కుక్క-లకు నౌకర్లని చెప్పదగి 

యుందురు. అస్లే బీడుప్రచేశములపై ముండ్లచెట్లు పెరుగు 
నంతవరకు మారాచెట్లకు బానిసలని చెప్పవలసియుండును. 

పల్లెటూరి కుక్క_లు 

గ్రామస్థులు కొందరు వెంటరాగా సాక్రటీను (గ్రామమం 

దంతట తిరిగి వెలుపల కొంతదూరము వచ్చెను, అప్పుడతడు 

తన స్నేహితులను చూచి ఈ విధముగ పలికెను. “మన 

మిప్పుడు మో ఇండ్లకు కడుదూరముగ నచ్చి దుర్గంధము దుమ్ము 

లేనట్టి శు భ్రమైనగాలిని వీల్చగలిగియున్నాము గనుక కొంతనే 
విచట కూర్చుండి హాయిగ మాటలాడవచ్చును. ఒక కొత్త 

విషయమునుగురించి నేను మోవద్ద 'నేర్చుకొనవలసియున్నదది. 

మో గ్రామము కుక్క_లమయమై యున్నది; కాని ఆ కుక్క 
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లకు యజమానులు లేరు; అవి ఉపయోగమైనపని చేనిని 
చేయుచున్న ట్లగపడలేదు; వానిస్థితి బహు దుఃఖకరముగ 

నున్నది; వాని శరీరములు గజ్జి మురికిపుండ్లు-వీనితో నిండి. 
యున్నవి. నిజముగా అవి మో వపిల్లలకంళు అధ్యాన్నముగ 

నున్న వని చెప్పవలసియున్నది. మీరు వాని విషయము తలం. 

చుటయీ లేదా? నమి? 

(గ్రామస్థులు... మాకు వ్యవధి ఎక్క్_డిది” ఇదిగాక ఇవి, 

నిరుపయోగములైన జంతువ్రలు. 

సాక్రటీసు. --- అక్షైన వానిని మా (గ్రామములో నేల 

ఉంచుకొనుచున్నా రు. 

గ్రామన్థులు.--అవి యుండుటకు కారణము మేముకాము.. 

వానియంతట అవి వచ్చును, ఉండును. 

స్మాక్రటీసు.. మిత్రులారా! గ్రామములో జరుగుడాని 

కంతకు మూరే పూచీయని నేనెన్నిమాస్ల చెప్పితిని? (గ్రామ 

మునకు యజమానులు మోరుకాని కుక్క_లుకానుగదా? అవి 

(గామమందుండుటకును, గామములో వానియొక్క_ నడత 

కును మోరే పూచి. అవి నిరువయోగములనిగదా మో 

రిప్పుడు చెప్పితిరి. అవి నిరుపయోగములుమాత్ర మగుటమే 
కాదు. అవి కాబేయు భోజనపదార్థములు, వానియొక్క_ 

అజపులు, వానిలో కొన్నిటికి వీచ్చిబట్టి మిములను కరచుట-_ 

ఇదంతయు ఆలోచించినయెడల వానివలన విస్తారనష్టము కలుగు 

చున్న దనికూడ చెప్పవలెను, 

గ్రామస్థులు.-నిజమే. 

సాక్రటీసు.--అక్హైన మీరేల వానిని నాశనమువేయుట 

లేదు) 
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్ర/నస్థులు,--అది మూ మతమునకును, ఆచారమునకునూ 

విరుద్ధము. _ అవి కుక్క-లైనను భగవంతుడేగదా తక్కిన జంతు 
వులవలె వానినిగూడ సృష్టించినవాడు. 

సాక్రటీసు. -చక్క-నిజబాబు. మనుష్యులవలె కుక్కలు 

కూడ భగవత్సృఫ్థిలో చేరినవేకాని భగవంతుడు కుక్కల 

నెంధుకు సృష్టించెనో మోకు తెలియునా? కుక్కొ- పెంపుడు 

జంతువు. తక్కిన సెంపుడుజంతువులన్ని యు మో లాభము 

కొరకుగ దా సృషఫ్ట్రింపబడియుండుట, స్వారి చేయుటకు గుజ్జము, 

పాలిచ్చుటకు ఆవు, మరియొక ప్రయోజనమున్నై మరియొక 

జంతువు సృష్ట్రింపబడియున్నవిగదా? కుక్క_మాత్రము మోకు 

తొందరను బాధను కలిగించుట క్రై సృష్టి ంపబడినదా? 

గ్రామస్థులు.-- ఆలాగే తోచుచున్నది. 

సాక్రటీసు.---మూర్షులారా ! అక్ష్రైన భగవంతుడు నిందా 

స్షుడనియా మా యభిప్రాయము? మి బుద్ధిహీ నతకును, శౌర్య 
మునకును మోరు తిరిగి చేవుని నిందించుచున్నా శే. ఈ దోష 

మును భగవంతునిపై వేయవచ్చునా? మనుష్యుని మూర్థ్తకు 
పర మెళ్వరుడా కారణము? 

గ్రాామస్థులు.--అయా్య్యా; దయయుంచి మాకు చెప్పుడు. 

భగవంతుడు కుక్కలను సృష్టించి ఊెంపుడుజంతువులుగ చేయు 

టకు కారణ మేమి? 

సాక్రటీను. -- వినండి. ఆవులను మా లాభముకొర 
శేలాగు సృష్టించెనో అళ్లు కుక్కలనుకూడ మి లాభముకొరకే 
భగవంతుడు సృష్టించెను. ప్రపంచములోని తక్కినబేశము 
ల నేకములలో ప్రతి కుక్కను పోషించి దానివలన ప్రయోజనము 

పొందుచుండు యజమానులున్నారు. యజమానుడు లేని 
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కుక్క- ఉండుటలేదు. ఈ విధముగ తరీతుచేయబడిన కుక్క 
కంకె విశ్వ్యాసముగలది మరియొకటి యుండజాలదు; ఎల్లకాల 

మందు అట్టి కుక్క తన యజమానునికి పనిచేయుచు (ప్రేమ 

పూర్ణముగ నతనిని రథ్నీంచుచుండును. దొంగలురాకుండ 

ఇంటిని కాపాడును; వాలములను పాడు చేయునట్టియు, ఇంటిలో 

దాచియుంచుకొనిన ధాన్యమును తిని వేయునట్టియు ఎలుకలను 

చంపును; యజమానుడు ఏదైన పనివేనికొనుచుండునపుడు 

అతని సామగ్సులను, ఆహారపదార్గములనుు, బట్టలను అన్ని 

టిని క డుజాగ, త్తలో రశీంచుచుండును. అన్ని విధములగు 

పనులను దానికి నేర్చవచ్చును. ఆ కారణముచేత కైతులకది 

మిక్కి_.లి ప్రయోజనకారిగ నున్నది. పశువుల గుంపులనుగాని, 

గొ వై మందలనుగాని కాసాడుటకును, అవి తప్పించుకొని పారి 

పోకుండునట్లు చేయుటకును, యజమానుని ఆజ్ఞ ననుసరించి వాని 
నన్ని టి నొకచోట చేర్చి ఇంటికి తోలుకొనివచ్చుటకును దానికి 

సామర్ధ్యముక లదు. కుక్క-లవలన పాందదగిన లాభము లింకను 

ఎన్ని యో కలవు; ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లాభములనన్ని టిని 

మిరు పొందినత ర్వాత తక్కి-నవానినిగురించి వివరించెదను; 

అప్పటికి నేను చెప్పవలసిన అవసరములేకయే మిరు సొంత 

ముగ గ్రహింపగలరు. ఇంతటి లాభమును పొందుటకు మనము: 

పడవలసిన శ్రమ విసారముకాదు కొంత తిండి బెట్ట కుక్క 

యెడ కొంచెము శ్రద్ధను అభిమానమును చూపిన చాలును, 

కుక్కలను మోరీవిధముగ పెంచి వానిమూలమున నష్టముగాక 
లాభము పొందుదురను ఉ ద్దేశముతోగడా భగవంతుడు వానిన్ని 
సృష్టిం చెను. 
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నున్నది. తక్కిన విషయములందువలె దీనియందుకూడ మేము 
'తెలివిలేనివారమై యుంటిమి. సమస్త వస్తువులను మా యుప 
యోగముకొరకే భగవంతుడు సృష్టించినను మేమింతవరకు ఆ 

విషయము తెలిసికొన లేకుంటిమి, 

గ్రామస్థులు, -- మిరు. చెప్పునది చాల న్యాయముగ 

నీలను గెరపవింపవ లెను 
'ఆో 

ఒక్దినము సాక్రటీసు గ్రామచావడివద్దకు వచ్చి తనలో 

తాను మిక్కిలి సంతోవపడుచుండెను. అతడిట్టి స్థితియం 

దుండుట చూచి గ్రామస్థులు చాల అద్భుతపడి కొంతసేపు 

వరకు మూటలాడక నిలబడియుండిరి. తర్వాత, 

గ్రామస్థులు. తాతా, నమస్కారములు. ఈ దినము 

వమైన విశేషములు మాచితిరా? గ్రామము శుభృాముగ 
నున్న దా? పిల్లలు (నగలు పెట్టుకొనక) శుభ్యముగ నుండుటగాని, 

మా ఆడువారిలో చదువుకొనుచున్న వా రెవరైన ఉండుటగాని 
మోకు గానవచ్చినదా? మా సంతొపమునకు కారణమేమి? 

స్నాక్రటీను.-అట్లిచేమియు చూడలేదు. ఈ ఉదయము 

నాకొక కష్టము కలిగినది. (అని మరింత సంతోవము చూప 
సాగెను.) 

గా,మస్సులు.-- మా సంతోపములో మము పాల్లొననీయ 
9 థి = గ 

కూడదా? మోకు కోసమువచ్చినపుడంత మమ్ముల నిష్టరము. 

లాడుచుందురుగదా; నిష్టరములకు పాత్రుులమగుచుండు మేము 

సంతోవమునకుమాత్రము పాత్రులముకాకూడ దా? 
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సా క్రటీను.(బిగ్గరగ నవ్వుచు) మంచిది. మోకు కోపము 
లేనియెడల నేను జరిగినదంతయు చెప్పెదను. 

(గ్రామస్థులు, -- మోరీ దినమేమిచెప్పినను, మేము కోప 
పడము; మొ సంతోషమునకు భంగము కలిగింపము. 

సాక్రటీసు.--అక్షైన వినుడు. రాచకీయ వ్య నహారియగు 

నొక పెద్దమనుమ్యునితో కలిసికొని అనేక విషయములగురించి 
ముచ్చటించుచుంటిని. కొంతవరకు మా ప్రసంగము సుముఖము 

గే వెళ్లెనుగాని అటుతర్వాత అతడు బహు రోపషముతోడను, 

కోపముతోడను, “ప్రాచీన కాలమున నాగరకతకును, విజ్ఞాన 

మునకును ప్రసిద్ధిగాంచిన మా భరతఖండమునకు ఈ కాల 

మున తగిన గారవము దొరకుటలేదు.” అని పలికెను ఈ 

మాట వినగనే నాకు పట్టరాని నవ్వువచ్చినది. అందుమిదట 

అతడు మరింత కోపముతో నాపైబడి నన్నును ప్రపంచమును 
తిట్టుటకారంభిం చెను. 

“బాబూ, తుమింపుడు. మో వింతమాటలకు నవ్వక 

తప్పినదికాదు” అని నేనంటిని, 

“ఏల,” అని అతడడిగను. 

“మిము మోరే గారవించుకొననప్పుడు ప్రపంచమంతయు 
మిము గారవింపవలయునని అనుకొనుటకం మె వింతయే 

మున్నది,” అని నేను జబాబుచెప్పి తిరిగి నవ్వుటకారంభించితిని, 

అతడందు.పై, “అస్స శైలు మాలో కొందరున్నా 

రనియా మి అభిప్రాయము. ఇది (కొ తృవిషయముకాదు, 

మిరు అనుకొనునంతటి ముఖ్యవిషయముకూడ కాదు,” అని, 

ఎత్తి వొడుపుగా పలికెను. 
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“నేనీ విషయమును గురించిగాదు చెప్పుట. అస్పృశ్యతా 
దోషము ఘోరమైనదే; దానిమూలమున మన శెక్కడ లేని 
అవమానము కలుగుచున్నది. కాని, నేను దీనినిగురించి ప్రసం 

గించుటలేదు.” అని చెప్పితిని, “అబన చేనినిగురించి మీ 

యాజ్నేపణ”” అని అతడడిగాను. “అయ్యా, జనసంఖ్యలో 
సగము స్త్రీలుకదాగి అని నేనంటిని, “అవును” అని అతడు 
జబాబుచెప్పెను. *పురువులందరు న్రీలకోడుపులో పుట్టినవా 

చేన్మా” అని నేనడిగితిని. “అవును, ఎందుకు ఈ తెలివిమూలిన 

ప్రశ్నలవేయుటి” అని అతడనెను. “ఆలాగా? న్రీలకంకె పశు 
వులనుకూడ అధికముగ గౌరవించుచు, స్రీలయెడ గౌరవమును 
నది మిరు చూపకుండునంతవరకు మికు ఆత్మగారవమెక్క_ 

డిది? ఇతర దేశస్థులు మిమ్ములను గౌరవించు కెట్లు?” అని నేనం 
టిని. అంద్వుపై ఆయన శెక్క_డ లేని కోపమువచ్చి ప్రాచీన నాగ 
రకత లోనగు విషయములగురించి బహా తీవ్రముగ నతడే 
మేమో మాటలాడసా”ను. అందువై నేనక్కడ నిలువలేక 

పారివచ్చి తిని, - 

దీనినంతయు విని (గ్రామస్థులలో యునకుడొకడు “అయ్యా, 
ఇందులో నవ్వుటకేమున్నదో మాకు తెలియుటలేదు. మో 
అభిప్రాయమును మరింత స్పష్టపరచవలెను;౫” అని కొంచెము 

చికునుగ చెప్పెను. 

సాక్రటీను..-.మోా (గ్రామమున ఎవరైన గోహత్య గావిం 

-చినయెడల గొప్ప అల్లరి జరుగునుగదా? 

్ర/మస్థులు.--అవును. 

సాక్రృటీసు.--ఎవడైన ఒక పురుషుడు వాని భార్యను బాధ 
'పెట్టినపుడును ఆ బాధను భరింపజూలక ఆమె ఆత్మహత్య చేసి 
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కొనుటగాని లేక చాధచే చచ్చుటగాని, లేక ఇల్లువెడలి పారి 

పోవుటగాని సంభవించినపుడు అల్లరి జరుగునా? 

(గ్రామస్థులు.--జరుగదు. అట్టిదేదైన సంభవించినపుడు 

మేమా పురుషునియెడల మా సహానుభూతిని చూపి అతడు 

తిరిగి వినాహముచేసికొనుపక్షమున మేమెల్లర మా శుభ కార్య, 

మునకు వెళ్లుదుము. 

సాక్రుటీసు. --- మా ఆవు ఈనునపుడు మోశెవరి సహో 
యము నవేవ్నీంతురు, 

గ్రామస్థులు.-- తెలివియు అనుభవమునుగల_ పెద్దమను 

మ్యునియొక్క_ సహాయమును, 

సాక్రటీసు.--మోా స్త్రీలలో నెవరైన ప్రసవబాధపడునపు 

డెవరిని విలిపింతురు? 

(గ్రామస్థులు... -మంగలి మంత్రసానిని, 

సాక్ర, టీస్ చాల తక్కు-వకులపు న్తీనిగదా! 

(గామస్టులు.--లఅవును. 

సాక్రటీసు.---బాలింతను చీకటిగదియందుకదా ఉం చెదరుగ 

మురికి ప్రాతగుడ్డలనుగదా అ సమయమున మోరామె వాడుక 

స్ట 

సాక్రటీసు.-- స్రీలు బహిర్భూమికి వెళ్లుటకు ప్రత్యేకమైన 
మరుగుదొడ్లను మిరు కట్టు అలవాటులేదుగదా? ఆ కారణ 

ముచే వారు చీకటిపడువరకు వేచియుండుటయో, లేక పగటి 

పూట వ ఏ చెట్టువెనుకనో బహిర్భూమికి వెల్లి మానము పోగొట్టు 

కొనవలసియుండుటయో కదా జరుగుచున్నది? నోషాలోనుండు. 

న్రీలగతిగూడ ఇట్టిదేకదా? గోపా, గోషా అని ఘోష పెట్టు. 

వారుకూడ దీనిని గురితించుటలేచే. స్త్రీలు బహిర్భూమికి రాత్రి 
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పూట వెళ్లినను, పగటిపూట వెల్లినను మరుగు పడేశము లేనికా' 

రణమున వారెల్లప్పుడు భయప డ్ వ పురువులెవ రైన్ మార్లము వెంట 

వత్తురేమోయను సంశయముతో బెదరిన కుక్కలవలె ఇచ్చ 
టచ్చటికి ప్రాశుచుండవల సిన దేనా! 

(గ్రామస్థులు. -- ఇదంతయు సత్యము. మాలోని చెడు 

ఆచారములలో నొకదానిని మారు కనుగొంటిరి. 

సాక్రటీసు. --ఆడువిల్లలను తగువిధమున పెంచుటకుగాని, 
వారిని చదివిం చుటకుగాని మిారెట్టి ప్రయత్నము చేయుటలేదు 
గదా? 

(గామెస్థులు, = _ లేదు. 

సాక్రటీసు. --ఆడుపిల్లపుట్టిన పుడు తండ్రికి a Ce 

అతనితో సమానముగ మోారుకూడ వ తలో 
(గ్రామస్థులు. -- అవును. 

సాకృటీసు. - ఆడుపిల్లలరతణము మగపిల్లలసంరతుణము 

కొంకు చాల సులభ మెనదని వైద్యుల అభి పాయమైనను మ్ 

ఆడువీల్లలను శెశవమందును, 'బాల్యమందును మోరు చక్కగ 

సంరవ్సీంపకపోవుటచేత మగవీల్లలకంకె అడువీల్లలే ఎక్కునగ 

చచ్చి పోవుట సంభవించుచున్న ది. 
గ్రామస్థులు, - “కొంతవరకు మేమో విషయమున నిందింప' 

తగినవారమే. ఆడుపిల్లల విషయములో మేమ క్రద్ధచేయు 
చున్నాము. 

సాక్రటీసు.--ఇంతేగాక గృహనిర్యావాకత్యమనిన వమో 
తెలియక పూర్ణము పిల్లలను పెంచుటకుగాని భర్తలకు శు యూన వమ 

చేయుటకుగాని వారికి  "తెలియకముంచే చాల్యమందున్నా ఆ ఆడు. 

విల్లలకు మారు వివాహము చేయుచున్నారు. బడికి వెళి చదువు. 
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"మూలమునను, ఆటలమూలమునను వారి మనస్సులును, శరీర 

ములును దృఢపడవలసిన వయస్సునందు మిరు వారిని నిర్బంధ 
పెట్టి సంతానవతుల చేయుచున్నారు. 

(గ్రామస్థులు. . - ఇదంతయు మాలో ననేకులయందు కన 

ఒబడుచుండు దోవమే; మోరు చభూవీంచిన లోపములలో కొన్ని 

మా అందరియందున్న వి. 

సాక్రటీసు.--మిలో కొందరు మో స్త్రీలను యావజ్జీవము 
గదులలో పెట్టి తాళము వేయుచుందురు గదా? 

గ్రామస్టులు.--మాలో కొందరము గోషాపదతి నవలం 
థి థి 

చుంచుచున్నా ము, 

సాక్రటీసు. -- గోపా అచారములేని కుటుంబములవారు 

కూడ కొంత ధనమును కొంత విద్యను సంపాదించినత ర్వాత వారి 

న్రీలకు గోషాను విధించుచుండుట ఆచారము, 
(గ్రామస్థులు.--ఇదికూడ కలదు, 

సాక్రటేసు.-- శ్రీలు ఇంటిచాకిరి చేయుచు బిడ్డలను పెంచు 
చుండ పురుషులు హోయిగ కూర్చుండి చుట్ట తాగుచుందురు? 

(గ్రామస్థులు. .-ాఇదియుకూడ చాలవరకు సత్య మే. 

సాక్రటీసు. -- భార్యకు మగసంతానముగాక అడుపిల్లలే 
పుట్టుచుండున పుడు ఆమెను నిరాదరించుటయు, కొన్ని సమయ 

ములందు ఆమెను వదలి పెట్టి మరియొక తెను పెండ్రాడుటయు 

"కలదుగ దడా? 

(గ్రామనస్థులు,--9దికూడ చాలవరకు నిజమే. 

స్మాక్ర, టీస్. --పురుషులగు మోరు అపరిశుఛ్యముగను, అస 
“వ్యాముగను ఉండు ఇండ్లను క ట్టుటచేతను, శిశుస సంరతుణకు స సంబం 

ఛించినట్టియు, మకూచి మొదలగు సాధారణ రోగములురాకుండ 
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చేసికొనుటకు కావలసినట్టియు, జ్ఞానము మో స్త్రీలకు ఒసగక 
పోవుటచేతను నూ విల్లలు ఆరోగ్యహీనులగుట సంభవించు 
చున్నది. రోగవీడితులగు పిల్లలకు ఉపచారముచేయు పని అం 
తయు నీలదేగదా? నీలచేతులలోనే గదా అటివారు చచ్చిపోవు 

(హహ "ఆ లు 

చుండుట) 

గ్రామస్థులు, -- అయ్యా, ఈ విషయమునకూడ తప్పు 
Fy 

మాచేయని టుప్పుకొ నుచున్నాము. 

సాక్రటీసు.--మిరు కొంత మేల్కొని ఈ చెడ్డయలవాటు 

లను మానినయెడల సగము రోగము లడుగంటును. 

గ్రామస్థులు. .--మారకుకూడ ఆ నమ్మక ముక లదు. 

సాశ్రటీసు. --మోా ఆడుపిల్లలకు చదువు చెప్పించి, చదువు 

పూర్తియగువరకును వారికి మంచి వయస్సువచ్చువరకును వివా 

పహముచేయుట మానినయెడల శ్రిశుసంరకుణ పద్ధతులు వారు 

తెలిసికొని పిల్లల క కాలమృత్యు వును తెచ్చు వ్యాధులరానీకుండ 

చేనికొనెదరు. సదా రోగవీడితులగు శిశువులను కనిపెట్టుకొని 

యుండుటకు వారు పడు కష్టమును, విచారమును, పుట్టినపిల్ల 

లొకరితర్యాతనొకరు చచ్చుట చూచుచుండుటవలని విషాద 

మును వారికి తప్పునుక్ దా? 

(గ్రామస్థులు. -- --మిారారోవీంచు. నేరములన్నియు సత్య 

ములే. 

సాక్రటీసు. టీకాలు వేయుటవలన లాభమున్న దని ఎరిగిన 

తల్లి టీకాలవేయుట్వోై_ త వచ్చినపుడు తన బిడ్డను దాచి 
చెట్టునా? 

OD .--అట్లు ఎ చేయనేచేయదు. బిడ్డపై తండ్రికంటు 

తల్లికే ఎక్కువ ప్రేమ. 'టీశాలవేయుటవలన కలుగు లాభమును. 
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“ఆమె నిజముగ గృహించిన పక్షుమున తన బిడ్డకు మభూచిరాకుం 

డునట్లు ఆమె తప్పక చేనికొనును. 

సాక్రటేసు.--మిా స్తీలయెడ మాకు గౌరవములేదనియు, 
స్తీలకంకు పశువులనే మారెకూవగ గౌరవించుచున్నా రనియు 
నేను చెప్పినమాట సత్యమునకు దూరమైనదా? 

గ్రామస్థులు.--మోాకు చెప్పినది పరమసత్యము., 

సాక్రటీసు.--నా మాటలను మోకు శ్రద్లతో ఆలకింప 
నలెను. పూకు చాకిరిచేయుటకును దానీజనమువలె మో నిరా 

దరణకు ప్నాత్ఫులగుటకును, స్త్రీలు సృజింపబడిరను అభి వాయ 

మును మిరు మాని; స్త్రీలు పురువులవంటి పాణులేయని 

భావించి తగువిధముగ గౌరవించి పెంచి మా కష్టసుఖ 

ములందు మాతో సమానముగ వారుకూడ పాబ్లానునట్లు 

చేసిన నిమిషమున, మో సంసారములు సుఖముగను, సంతోవ 

ముగను ఉండుటయు సృపంచమంతగయు సులు గౌరవించు 

| టయు కలుగును. 

సదావార ములు -_ ఉపాధ్యాయుని ఆధ రము 

లాను స్తే సాక్రటీసుగారూ, మోరు ప్రతిదానిని 

మార్చి మా గా, మమును తల క్రిందుచేయుటకు ప్రయత్నించు Cy 
చున్నారు. a 

సాక్రటీను.--లేదు. కాని .క్రూరములగు దురాచార 

ములు నా కంటికగపడునపుడు నాకు పట్టరాని కోపో ద్రేశ్రము 

శలుగును; మొగమోటములేక మాటలాడుట నా స్వభావము. 
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(గ్రాామస్థుడు. -- ఎల్లప్పుడు మా లోపములను చూపుచు 

మమ్యులను చీవాట్లుపెట్టుటయే మీ పనియైయున్నది. 

సాక్రటీసు.-- నిజమే. ఇన్ని దురాచారములు నా కంట 

పడుచుండ ఊరకుండు కెట్లు! 

గ్రామస్థుడు. మాలో మంచిదేదియు మొ కగపడుట 

"లేదా? 

సాక్రటీసు. ---ఎన్ని యో మంచి ఆచారములున్నవి, కాని 
మంచినిగురించి మాటలాడుట అనావశ్యక ము, దాని మంచి 

తనమే దానిని రహీంచును; మంచి ఆచారములు మోరనుస 

శించుచుండుట చూచి నేనెంతో సంతోషించుచున్నా ను. 

వెద్యుడెన్న డైన దృఢగాత్రులను, ఆరోగ్యవంతులను చూచు 

టకు వచ్చునా? తత రోగవీడితులతోడను గదా 
అతనికీ పని? 

(గ్రాామస్థుడు.--నిజ మేగాని దృఢగాత్రులను, ఆరోగ్యవం 

తులను బొత్తిగ చూచుటకు మానినయెడల వారుకూడ జబ్బు 

పడుట తటస్థించును. 

సాక్రటీను,--నీ అభి పాయముతో నే నకీభవించుచు 
న్నాను. మరిప్పుడు మో సదాచారములను మాని దురా 

చారములను మాత్రమే అనుసరించుచున్నారనుమాట జ్ఞ జ పికి 

వచ్చుచున్నది. et చెడు అలవాటులు బహు త్వరితముగ 

నేర్పకొనుటయు మంచివాని నేర్చుకొనుటలో వాల అలేసు 

లుగనుండుటయు, మో స్వభావము పొట్టి బాతుకు నీళ్లలో ప్రవే 

శించుట యెంత సులభముగ పట్టుపడునో మోకు శిగరెట్ల 

(తాగు అలవాటు అంత సులభముగ పట్టుపడినది; పెంటను 
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పోయుటకు మోచే గోతులను త్రవ్వించుట బ్రహ్మప్రళయమై 

నది కధా? 

గ్రానస్టుడు.-మంచి అలవాటుల పట్టుపరుచుకొనుటయు. 
పట్టుపరు చుకొనినత ర్వాత నానిని సాగించుటయు క పము. చెడు 

అలవాటులు అ ప్రయత్న ముగ తమంతటతామే 'పట్టువడును. 

ప్రాచీనకాలపు సత్పం ప, దాయములనుకూడ మేమెంత వేగ 

ముగ వదలి పెట్టుకొనుచున్నా ము! 

సా క్రటీసు, అవును. పూర్వకాలమున గ్రామస్థుడు మిత 

వ్యయము చేయువాడుగను, నీతియం దభిమానముగల వాడుగను 

నుండెను. ఇప్పుడన్ననో ఈ మోటార్లు, రైలుబండ్లు, ఇంగ్లీషు 

విద్య--వినిమూలమున జ్ య ఏ కోల్పోయి వ్రాత 

"కాలపు దుగుణములకుతో" డు Ww ర్త దుర్లుణములను కొన్ని 

టిని అలవరుచుకొనుచున్నాడు. 

అప్పుడచటికి గా గామపాఠశాలో పాధ్యా యుడు వచ్చెను, 

సాక్షటీసు-( (ఉపాధ్యాయుని చూచి) ఇదంతయు మిరు 

చేయవలసిన పని, 

ఉపాధ్యాయుడు. ఏమిటి! ఈ నెలసరిలెక్క.లు తయారు 

చేయుటతోను కొ, త్తవిషయముల నేర్చుకొని బోధించుట 
తోను నా పని అయిపోనుచున్న ది. 

సా క్రటీను._ మేస్టరుగారూ, సదాచ *రములు నశింపకుండు 
నట్లు సంరథ్నీంచు పని మోదికడా 

ఉపాధ్యాయుడు.-- ఉన్న పనులు బాలక ఈ (క? త్రపని 

కూడనా? అయ్యా ఈ పనిచేసినయెడల నా జీత మేమైథ వృద్ధి 
యగునా? 
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క్రటీసు, కాజాలదు; కాని ఈ (గామముయొక- 

త ఎ మొ చేతులోకదా ఉన్నది. మో 

బడిలో చమవుకొనుచుండు ఈ మగవీల్లలను, ఆడువిల్లలను మో 

"రెట్లు తయారుచేయుచున్నారో దానినిబట్టికదా ఇకముందు ఈ 
(గామముయొక్క__ యోగ్యత నిల్వబడుట. ఆడువిల్లలు చాల 

మంది మో బడిలో ఇప్పుడు చదునవుకొనుచుండుట నాకు సంతో 

షము కో లిగించుచున్న ది. 

ఉపాధ్యాయుడు.- అయ్యా, చదువుట, వ్రాయుట, 
లెకలవేయుట, చరిత్ర, భూగోళము వీని నేర్పుటయే నా పని. 

స్నాకటీను.- ఈ చరిత్ర భూగోళము ఎవరికి కానతెను? 
శిష్యులను విద్యావంతుల చేయుటకచా మో పని? విద్యయనగా 
వారిని బుదిమంతులుగ వేయుట యీగాక యోగ్యులుగ చేయుట 
కూడ కదా? 

ఉపాధ్యాయుడు. -నాకుస్నపనులలో నేను వారిని 
యోగ్యులుగ చేయుటకు న్యవధియు మార్లమును ఎక్కడిది? 

సాక్రటీను.-- స్వయముగ మిరు మంచివారు; ప్రాతకా 
లపు ఆచారములలో మంచివానిని సంరశీంచి చెడువానిని 
నిరూలముచేయుట ఆవశ్యక మని మో అభి పాయమవునా? 

లగ సాయ. ,-- అవును, 

సొక్రటీసు.-మో శిమ్యలకు (క్రొ త్త ల 
పట్టువడుట మోకు సమ్మతమా? 

ఉపాధ్యాయుడు. - - కాదు. 

స్నాక్షటీను.- మంచిది. మో శీలముమూలమునను, ప్రవ 

_రనమూలమునను, అప్పుడప్పుడు మోరుచేయు ఉపదేశముల 
వలనను, మంచియందు అభిముఖత్యము చెడుగునందు పరాజ్ఞుఖ 

5 
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త్యమును మిరు ఎల్లప్పుడు చూపుచుండుటవలనను, మారు 

మో శిష్యులకు మార్లదర్శులై వారి నెల్లప్పుడు మంచిమార్ల 

మున నడుచునట్లు చేయవలెను. 

ఉపాధ్యాయుడు.--ఈ పనిని చేయగలను. 

సాక్రటీసు. -- మంచిది, తప్పక చేయుడు, దీనికి కాల 

వ్యయము ధనవయముగాని లేదు. అక్జాతాంన కార బంధుర 

మగు ఈ గ్రామమునకు మోాెేక్దా విజ్ఞానదీపమువంటివారలు. 

ఈ దీపమును కాంతియుతముగనుంచుట మో ధర్గము. 

ఉపాధ్యాయుడు... నావంటి బీదబడిపంతుల కిదియం 

తయు శక్తికిమించిన పని; అయినను దీనిని చేయుటకు నా శక్తి 
కొలది ప్రయత్ని ంచెదను, 

సాక్రటీసు.--మిరట్లుచేసినయెడల మో ,గామవాసులు 
మో నేరు నెల్లప్పుడు _స్గరించుకొనుచుందురు, ఈ విల్లలం మా 

కధీనులైయున్నారు. _వారివిషయమున మిోారెట్టి శక్తివంచన 
చేయకూడదు. మిారెన్లప్పుడు సన్హార్లదర్శులై యుండవలెను. 
నాకిప్పుడు మరియొకటి జ్జ వ్రేకివచ్చుచున్నది. _ నిన్నటిడినము 

చేను మో బడివెపు వెళ్లుచుండగా మగపిల్లలు, ఆడువిల్లలు 

ఎన్నియో నగల పెట్టుకొనియుండుట యు, పుట్టినప్పటినుండి 

స్నానమనునది ఎరుగనివారివలె శరీరము అసహ్యాముగ నుంచు 

కొనియుండుటయు చూచితిని. కొందరు ఆడువిల్లలు చెవులందు 

ఎన్ని యో తీగాలను మశేవో నగలను పెట్టుకొనియుండిరి. _ వారి 
చెవిలో నేదో యంత్రమున్న ట్లు నేననుకొంటిని, 

ఉపాధ్యాయుడు. - అవును. వారెల్లప్పుడు ఆలాగే బడికి 

వచ్చుచుందురు. 
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సాక్రటీసు.--ఉన్న డబ్బును శై (నా దోమతెరలు మొద 
లగువానిని కొనుట కై వ్యయ పెట్టుటకు బదులు ఈ విధముగ నగ 

లక ఖర్చుగావంచుట తెేలివితక్కు_వగదా? 

ఉపాధ్యాయుడు. ....అవ్రును. 

సాక్రటీసు.--వా రీస్థితిలోనున్న ప్పుడు వారికి చదువుట 
యును, వ్రాయుటయును నేర్ఫుటవలన ప్రయోజన మేమున్నది? 

ఉపాధ్యాయుడు... అయ్యా, వీనిని నేర్చుకొనుటకొరశే 

వారు బడికివత్తురు; వీనిని నేర్పుటయీ నా పని. తక్కినవిషయ 
ముల నేర్పుట నా ఉద్యోగధర్గముకాదు. 

సాక్రటీసు. — వారిని విద్యానంతులచేయుటకదా మూ 

ఉద్యోగధర్గము. ఆరోగ్యము, పరిశు భృత-ఈ రెండును లేక 

విద్యయనునది యుండునా? 

ఉపాధా్యాయుడు.--ఇవి "లేనియెడల విద్య సార్థకము కాదను 
మాట నేనెరుగుదును. కాని ఏనిని నేర్పుట నా విధికాదు, 

స్నాక్రటీను.-అశ్టేన ఈ పని ఎవరు చేయవలసినది? 

ఉవాధ్యాయుడు.--నాకు తెలియదు. ఇది నా పనికాదని 

మాత్రము నేను చెప్పగలను. బహూుళః ఇది తవ్లైదండ్రు,లు 

చేయవలసిన పని, 

సాక్రటీసు.--నిజముు కాని ఇప్పుడీపిల్లలకు మోారు నేర్పు 

చుండు చదువేకదా ఆ తల్లిదండ్రులు చేర్చుకొనినది? కావున 
వారికిమా త్రము ఏమి తెలియును? అయ్యా, ఎవరో ఒకరు దీనిని 
నేర్పుటకు ప్రారంభించవలెను గదా? 

ఉపాధ్యాయుడు.--నాకు తెలియదు. బడిలో నే నుపయో 
గించు పాఠపుస్తకములలో ఈ విషయమై ఏమియు లేదు. 
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సాకృటీను.--బవాళః ఆ ప్లుస్తకములన్ని యు పల్లెటూలళ్ల 

లోని స్థితిగతు లెరుగనివారి చే వ్రాయబడినవి కాబోలు, 

ఉపాధ్యాయుడు.--ఉండవచ్చును. 

సాక్రటీసు.--మోరీబడిలో బోధించు విద్యయొక్క_ ఉద్దేశ 
మేమి? 

ఉపాధ్యాయుడు. చదువుట వ్రాయుట లోనగువానిని 

నేర్పుట. 

సాక్రటీసు. -- పిల్లలు చదువుట వ్రాయుట లోనగువానిని 

నేర్చుకొనుటలో ఉద్దెశ మేమి? 

ఉపాధ్యాయుడు. -- నాకు తెలియదు, చదువ్రుటకును, 

వ్రాయుటకును శక్టిగలిగియుండుటయే. 

సాక్రటీసు.--కాని దీనికంతకు ప్రయోజనముకొటి యుండ 
వలనుగ దా? 

ఉపాధ్యాయుడు.--నా కేదియు కనిపించుట లేదు. బవాళః 

బ్రదుకు దెరు వేర్పడుట పరమార్థము కాబోలు. కోటివిద్యలును 

కూటికొరకుగ దా. 

సాక్రటీసు..-డబ్బంతయు నగల కై ఖర్చు పెట్టువారికి జీవనో 
పాయము ఎక్కడిది? శు భత లేనిపతుమున రోగమువచ్చి బాల్య 
ముననే మృత్యు నుపాలగుదురు కడా? 

ఉపాధా(యుడు. __మా పశ్నలు మా సిదాంతములు. 

గన్ను తల్చిబ్బు పరచుచున్న వి. ల శ 

సాక్రటీను.__మంచిది. పిల్లలను వీల్లకాయలను మంచి 
వారిని జేసి, వారికీ ఆరోగ్యముగను, సుఖముగను, యుక్షముగను 

జీవించువిధము నేర్సుటయే విద్యయొక్క_ ఉద్దేశము. ఇండ్లను 
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పొలములను చక్క_ బెట్టుకొనుటకు వలయు శకి సంపాదించుట 

యందు తోడ్పడును గనుక చదువుటను నేర్చుకొనవలెను. 
_ ఉపాధ్యాయుడు.__విద్యయొక- పరమార్థ మిదియనియీ 

తోచుచున్నది. 
సాక్రటీసు.__కావున బడికివచ్చినతోడనే మొట్టమొదట 

చేర్చుకొనవలనినది కీనమాలు కావు; ముఖమును, కన్నులను, 

చేతులను తుడుచుకొని శు భ్ర్యముగనుండుట యే నేర్చుకొనవలసి 

నది. అశ్ల్లు నగలను 'పెట్టకొనుటకాదు మొదట నేర్చుకొనవలసీ 

నది; క (నా దోమ తెరలు--ఇట్టివాని ఉపయోగమును అందరు 
'నేర్చుకొనవలెను. 

ఉపాధ్యా యుడు.__ ఇవన్ని యు మంచి పాధ్రములనుట 

సత్యము, 

సా క్రటీసు._ ఇంతకంకె మంచివేమైన ఉన్నవా? 
ఉపాధ్యాయుడు... లేవు. 
సా క్రటీసు._అక్షైన మో రీపాఠముల నేల నేర్పుటలేదు. 

ఉపాధ్యాయుడు. __ వీనిని నేర్పుచుండినయెడల మా పిల్లలు 

పరీక్షలందు తప్పిపోదురు; నాకు రావలసిన జీతము రాకపోన్రును, 
సాక్రటీసు._మిరు పొరపాటుపడుచున్నారు.  ఐదడియే 

"యోగ్యమైన విద్యాభ్యాసము. దీనిని నేర్చినయెడల మోకు 

నష్టము కలుగజూలదు. మో నష్యులయొక్క- తెలివి తేటలు 

చురుకుదనము మరింత వృద్దిగాంచును; పరీతులందు మరింత 

వేగముగ వారు కృతార్థులగుదురు; కొంతవరవైన మిరు నిజ 
మైన విద్యను నేర్పి మా శిష్యులు పెద్దవారైనతర్వాత సంసార 
కష్టముల నెదుర్కొనుటకు కావలసిన సామర్థ్యమును వారికి 

ప్రసాదించినవారగుదురు. 
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ఏరిట్లు వమూటలాడుచుండగా ఒక్ ని ఆమె బిడ్డపె కోప 

గించుచు తు తిట్లను తిట్టుచుండుట వారికి వినబడెను. 

ఆ తిట్టు మాటలను విని సాక టీసు దిగ్భమ చెందెను; కాని తక్కిన 
ay 

వారెవరు ఆ తిట్లను పాటింప నైరి, 1 

సాక్రటీసు.__ఇదియొక దురాచారము. 
ఉపాధ్యాయుడు. _ఏది? నాకేమియు కనబడలేదే. 

సాక్రటీసు.__మిరాతిట్లను వినలేదా? 

ఉపాధ్యాయుడు, తల్ టా! వానిలో ఏమున్నది. శిష్యుల 

యందు నాకుగల పే ప్రేమను సూచించుట కై నేనిట్టిమాటలను 

సామాన్య ముగ వాడుచుందును. పిల్లల బు. పశు 

వుల విషయమునను అందరు ఈ మాటల నుపయోగింతురు. 

ఇందులో దురుద్దేశమేమియు లేదు. 

సాక్రటీసు.__అయ్యా, ఇట్టి నీచపుమాటల వాడుట యుక్త 

మని మోరు తలచెదరా? 

ఉపాధ్యాయుడు.__తలచుట లేదుకాని ఇందులో దురుద్దేశ 

మేదియులేదు; దీని మూలమున ఎవరికిని ఎట్టి కీడుగాని కలు 
గుట లేదు. 

సాక్రటీను.__తప్పక కీడుకలుగుచున్న ది. మోకు బాగుగ 
తెలియును. 

ఉపాధ్యాయుడు, ._ఆలోచించినయెడల కొంత కీడున న్న 

దనియే చెప్పవలసియున్నది. 

సాక్రటీసు.._అ కైన మోరీ దురాచారమును మాని, ఇట్టి 

మాటల ననహ్యించుకొనవలెనని మి శిష్యులకు బోధింప 

వలెను. మీరందరు ఇట్టి తుచ్చపుమాటల నుపయోంగించు 
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చుండునంతవరకు మోకు గౌరవ మెట్లుకొలుగును? మో విల్లలు 

వారి తల్లులను అక్కచెల్లెండ్రను ఎట్టు గారవింతురు? 

ఉపాధ్యా యుడు.._మోరింతగా నొక్కి. చెప్పుచున్నారు; 

మీారు చెప్పునది సత్యము. ఇట్టి బూతుమాటలు గగర్జింపదగినవే. 

సాక్రటీసు,__అక్తైనయెడల మో గామమందైనను ఈ 
దురాచారము నిర్హూలమగుటకు మారు ప్రయత్ని ంపవలెను, 

నేను బాలుడనుగా నున్నపుడు ఇట్టిమాట యొకటి నా నోట 

వచ్చినయెడల మా తల్లి ఏమి చేయుచుండునో మో శెరుగు 

దురా? సబ్బుబిళ్లను కుంచెను తీసికొని ఈ మలినము పోనలయు 

నని నా నాలుకపై రాచుచుంజెడిది! ఈ కారణముచే అట్టి 
మాటల నుపయోగించు అలవాటు బహు లీ ఘ్రముగ నశించి 
నది, 

ఉపాధ్యాయుడు. _ అట్టి పద్ధతీ ననుసరించుటకు మేము 

నిశ్చయించుకొనినయెడల, మా వీల్లల నాలుకలనేగాక మా 

అందరి నాలుకలనుగూడ రాయవలసివచ్చుననియే నాభయము. 

సాక్రటీసు.__నిజము. వలాగైననేమి, మోరీపని (ప్రారం 
భింపవలెను. సద్వినియోగము చేయవలయుగాని ఉపాధ్యా 

యుని చేతిలో ఎంతయో అధికారము ఉన్నది. 

(గౌ మనాయకుడు 

సెద్దరెడ్డి సాక టీసుగార్యూ, తమ జీవితముల నే విధముగ 

చక్క జెట్టుకోననలసినదో మా (గ్రామస్థులకు చెప్పి చెప్పి నా 

కెంతో 1 వినుగుపుట్టినది; కాని నా మాట వినుచారొక్కరు 
కూడ క్ర నిపించుట చేదు. 
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సాక్రటీసు._నేనెక్కడికి వెళ్లినను ఈ మాటలే చెవిని 
బడుచున్న వి. “ఎంత చెప్పినను వినువారొక్క_రుకూడ లేరిను 

మాటయే వినవచ్చు చున్నది. 

కెడ్డి__ సత్యము. ఈ దినములలో మా స్థితి బహు కష్ట 

ముగనున్న ది. మా ఉకత్తరునులకు లోబడువారెవ్వరును లేరు, 

సాక్రటీను.._ రెడ్డిగారు వల అట్లు సెలవిచ్చు చున్నారు, 
ఇదివరకు మోకుండిన మర్యాద ఇప్పుడేమైనది. మిమ్ములను గార 

వించువాశెవ్యరు లేరా? 

రెడ్డి. గౌరవము మర్యాద- ఈ రెండును ఉన్నవి. కాని 

అదేమో నాకు తెలియదు. మా మాట వినువారుమాత్రీ 
. మెవ్వరును లేరు. 

సాక్రటీను.__నా సలహోను మీోరనుసరించుటవలన, మో 
ఆరోగ్యమందును, ఐశ్వర్యమందును, సౌఖ్యమందును కొలిగిన 

అభివృద్ధి చూచినవెంటనే మారు నడుచుమార్లమున తక్కిన 

వారు నడువజాలరా? 

రెడ్డి....మా అభిప్రాయము తెలియుట లేదు. 

సాక్రటీను,. _నా మాటలలో గూఢార్థమేమియు లేచే. 

మో రుపయోగించుచుండు పర్షియక్రాట్నపు లాభములను 

చూచిన వెంటనే తక్కినవారుకూడ ఆ రాట్నము నుపయోగిం 
తురుగదడా? 

రెడ్డి..._.పర్టియ౯రాట్నమును నే నుపయోగించుటలేదే. 

స్నాకృటీను._వమో! ఈ రాట్నము నుపయోగించుట 
'లాభకరమని ఎన్ని యో సంవత్సరములనుండి మోరందరికీ ఉప 

చేశించుచుంటిరి గదా. 
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శెడ్డి._.ఎంతో శ్రమపడి రాత్రిపగలు ఎన్ని సంవత్సరము 

లుగానో నేను దీనిని అందరికి ఉపదేశముచేయుచున్నాను; కాని 
వినువారొకగారును లేరు, 

స్మాక్రటీసు. _ కెడ్డిగారా, చెప్పుటకంటు చేసిచూపించుట 
మంచిదియనుమాటను మిరు వినలేదా? గాంభీర్యముగ మిరు 

చేయు ఉపదేశములను విని మీ గ్రామస్థులు నవ్వుచు “ఈ 
రెడ్డిగారు చెప్పు మాటలలో సత్య మేయుండినయెడ ల వ్-చేల 

ఆ ప్రకార మాచరించుటలేదు. వీరు ఇట్టి రాట్నమును ఉప 
యోగించునంతవరకు మనము కాచియుండి, తర్యాత పీరు చేసి 

నట్లు మనమును చేయుదము,” అని చెప్పుచుందురు. 
కెడ్డి._నాకీ ఆలోచన తట్రనది కాదు. చేను చెప్పిన ప్రకా 

రము ఇతరులు నడుచుకొనవలెనని చెప్పుటమాత్రమే నా పని 

యని నేననుకొంటిని, 

సాక్రటీను.. గా మోద్దరణము కావలెనని నోటితో చెప్పు 
టయేగాని హృదయమందుమాత్రము మోకు పూర్వకాలపు 
దురాచారములం దభిమానము తగ్గినదికాదు. 

రెడ్డి. కాదు కాదు. 

సాక్రటీసు.__ గ్రామములోపలను వెలుపలను కుక్క_లనలె 
ఎక్క_డనిన అక్కడ బహిర్భూమికి వెళ్లు దురాచారమును మాన 

వలెనని మోరందరికి ఉపదేశముచేయుచున్నా రు గదా? మారు, 

మొ ఆడువారు, మో విల్లలు ఈ దురాచారము నింకొను అను 

సరించుచున్నా రా లేక పరిశ్నభ్రతయందును, ఆత్త గౌరవమును 

కాపాడుకొనుటయందును మిోరితరులకు మార్లదర్శులైతిరా? 

రెడ్డి. మార్గదర్శిని కాలేదు. నేను కూడ తక్కినవారివలె 

నున్నాను, 
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సాక్రటీసు.__అనగా మికు మేము చెప్పుడానియందు 
హృదయపూర్వకమగు అభిమానము లేదనియేగదా? 

రెడ్డి... లేదని చెప్పనలసిన బే. 

సాక్రటీసు.__అక్సైన నీవ నాయకుడని చెప్పుకొనదగిన 

వాడను కావు. నీవు అనుచరుడవు. సంస్క ర్తలవెనుక నిలబడి 
కుక్క_లవలె మొరుగుశేగాని ఆచరణవిషయములో మో రెట్టి 

సహాయముచేయుటలేదు. ఇతరులు ముందంజ వేసి ఈ కొత్త 

మార్పుల ప్రవేశ పెట్టుటను కనిపెట్టి వారికేమైన లాభము కలి 
గినత ర్వాత మోారామార్సుల చేసికొన చూచుచుందురు. గ్రామ 

మునకు పెద్ద రెడ్డిగనుండునట్టియు, నాయకుడు గౌరవార్డుడ్రు 

అను కర్తిని సంపాదింపకోరునట్టియు మోకిది తగదు. మోకు సిగ్గు 
లేదా? లోలోపల మిరు మిమ్ములను నిందించుకొనుట లేదా? 

శెడ్డి.... నిజముగ మో మాటలవలన నేను తలవంచుకొన 

వలసియున్న ది. కాని లలు పరిపాసముచేయుచుండ లో 
నే నొక్కొడనే ఈ కొత్త పద్ధతుల ననుసరించుటకు జంకు 
చున్నాను. 

సాక్రటీసు.._వ మట్లనెదరు. ఎవరో ఒకరు ముందు నడిచిన 
గదా ఇతరు లనువర్సించుట. 

రెడ్డి. మిరు చెప్పునది సత్యము. 

స్నాకటీను._అబ్లున, ఈ గామమునకంతకు నాయకుడను 
వేరుగాంచిన మోరుగదా ముందు నడువవలెను? మోకంకు తగి 

నవారెవరున్నారు? మీరు కొంత ధనికులు గనుక (కొ, త్తపద్ధ 

తుల నాచరణయందుంచ సమర్థులు. ఒకవేళ ఆ పద్దతులు. 

(పారంభదశయందు లాభము కలిగించకపోయినను డానిమూల. 

మున మోకువచ్చు నష్ట మపరిమితముకాదు. స్వల్పులకన్ననో 
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ఇట్టి కొ, శవమార్పుల చేయుటకు వలయు శక్సియుండదు. పెద్ద 

వారు చేసీ లాభముసంపాదించువరకు వారు నిరీశ్నీంచియుండి, 

అవి మంచివని స్పష్ట్రపడినత ర్వాత వాని నవలంబింపదగినవ్నారై 

యుందురు, కాని మో రీవిషయములలో జంక్ నవసరము 

లేదు. ఈ కొత్త తృపద్ధతులన్ని యు లాభము 'తెచ్చునవియే. 

తప్పక లాభ ముతేచ్చునఏని స్థిరపడినపిమటనే వానిని జిల్లా' 

గజటునందును, వ్యవసాయళాఖవారు ప్ర పకటించు పృనకములర 

దును, పాటలందును, పత్రిక లందును ప్రచురించుచున్నారు, 

రెడ్డి. మో త బోధపడు దున్న ది. నను నాయ 

కుడను గనుక అందరిని నడిపించుట నా పని, అందుకై కావల 

సిన ప్రయత్నమును నేను చేసెదను, 

సాక్రటీసు.- వమి సుబేదారుగారు, రిసల్ దార్ సాహెబు 
గారు, ఎంతశే సేపు మోరు మో రొమును తట్టుకొనుచు మో పద 

కములను చూపుచు ఖాను మెసపటోమియా దేశములందు 

సిపొాయీలను మో రేవిధముగ నడిపినడియు వర్లించుచు మో 

కాలమును గడుపుచుందురు? సిపాయీలను నడిపినట్లు గామ 

ములోని మీ సోదరులనుకూడ మోశేల నడుపకూడదు? 

సు బేదారు.-సీివాయీలను యుదరంగమున నడు పుటకం శు 

పాతకాలపు దురాచారములను మాన్సించువిషయమున 

Sn నడుపుట కెకళూవ థైర్భముకావలెను. 

క్రుటీసు. సి జనరు అబ్లన మ్ా ల ఆద్ధరిం' 

చుటకును, జానము నభివృద్ధి చేయుటకును మారు నాయకులై. 

మరింత కీర్ణి ప్రతిష్టలను సంపాదింపకూడ దా? 

సుబేదారు. తాతగారూ! అశ్లు ప్రయత్ని ంచెదను. కాన్ని. 

నేను వింఛనుపు పుచ్చుకొని విశ్రాంతి నాం స్వగ్రా. 
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మమునకువచ్చి చే౭తినిగాని గ్రామములోని మురికి, పెంట 

రోగము, హీనత, దారిద్ర్యము లోనగువాని నిర్ణూలముగావిం 

చుటకై. మరియొక యుద్ధము చేయుటకు వచ్చినవాడనుగాను, 

స్నాక్రటీసు.మంచిది; కాని ప్రయత్న ముచేసి మాడుడు. 
ఈ యుదమునందు జయము నిశ్చయము; (పాణనాశముండదు, 

“పరిహాసపాతుుల మగుదుమేమో యను భయము విడువుడు. 
గుండ్ల దెబ్బలవలె పరిహాసము (ప్రాణనాశమును కలిగించదు 

కదా? ఇతరుల పరిహాసమును లత పెట్టకుండు దార్ల వము 

క్రోమ క్రమముగ మోకు లభించును. వారి పరిహాసము ఎక్కువ 
"కాను కాను గ్రాామోద్దరణమందు మోకుగల దీక్షయు కార్య 

య 

చూరతయు వృద్ధియగును. 

సుబేదారు. _ తాతా ఈ పవిత్రయుద్ధమందు మేము 

మాతో చేరెదము, 

సాక్రటీసు.-ఈ యుద్ధము తక్కి-న యుద్ధములనంటిది కాదు. 

అందు జయము నిస్పంబేహము; ఒక్కొక జయము సైన్యము 

'యొక్క_ బలము నభివృద్ధి చేయును, (ఇది వాగ్యుద్ధముకాదు, 

కార్యయుద్ధమను మాట మోరు మరవకూడదు). మనలో 

చేరు ప్రతి మనుష్యుడును, మనము చెప్పులాగునను చేయులా 
గునను ఆచరించుటకు సిద్ధపడు ప్రతి కుటుంబమును మన మిత్ర 

“కోటిలోనివారు. మన ముద్యమబలమును బాటునారు వీశే, 

కావున తుట్టతుదకు మనకు జయములభించుట సత్యము, 

స రెడ్డి, --మీారు చెప్పునది సరియని మాకు నమ్మ 

శము కలిగినది. ఈ “పురోభివృద్ధివై. గావింపబడు శార్యములు 

శయప్రదములగును గాక 
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పవిత్రయుద్గను 

ఎప్పటివలె సాక్రటీసు గామచావడివద్దకు వెళ్లునప్పటికి 

వింఛకాపుచ్చుకొనిన మైన్యోద్యోసస్థ సులు సిపాయిలు వారి వారి 

దుస్తులను పతకములను ధరించుకొని బహు ఆడంబరముతో 

డను, ఉల్లాసముతోడను అక్కడ కూర్చుండియుండరి, 

సాక్రటీసు.-నమస్కారము. ఈ దినము మోరందరు ఎంత 

నీటుగనున్నారు? మిములను చూడగనే నాకేమి జ్ఞ పినవచ్చుచు 
న్నదో మోరెరుగుదురా? 

ఉద్యోగస్థులు,- -ఎది వచ్చుచున్నది? 

సాక్రటీసు..- 'పెంటదిబ్బల్నపై కూర్చుండు నెమిళ్లు మ వ్స్కి 

వచ్చుచున్నవి. 

ఉద్యోగస్థులు. _- మోరీ ఉదయము చాల కఠినముగ 

మాటలాడుచున్నారు. ఇట్టి అవమానకరమైన సాదృశ్యము 

నేల మరు కల్పంచితిరి? 

సాక్రటీసు.--నేను చెప్పినదానిలో పొర బాశుమియు లేదు. 

మోరందరు బహు చిత్రమైన దుస్తులను పతకములను ధరించు 

కొనియున్నారు గాని మా గ్రామము పంటతో నిండియున్నది 

గదా? 

ఉద్యో గస్థులు._నిజమే; కాసి, మరు సూచించినస్థితి 

సహజమే అను మాట మో సాదృశ్య మునుబట్టి యే తేలుచు 

న్నదిగదా?! 

సాక్రటీసు.--అఆలాగా? “పెంటదిబ్బల పెట్టుట నెమిళ్లకు స్వ 

భావమా? 

ఉద్యోగస్థులు._కాదు, 
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సాక్రటీను.--ఈ గ్రామము నిట్టి అసభ్యమైన స్థితిలో 
నుంచుటకు మోరుత్తరవాదులు కాగా? 

ఉద్యోగస్థులు. కొంతవరకు మేము ఉత్తరవాదులమే 

"కాబోలు. 

సొకృటీను.సశే కాని ఈ దినము వమి విశేషము. 
ఎవరింటిలోనైన వివాహమా, లేక వనసంతర్పణమా? మ శేడైన 
'ఉత్సవమా? 

సుబేదారు మేజరు. తాతగారూ! వనసంతర్పణ లెక్కడివి? 

మా గామములలో ఉద్యానవనములు వేయు అలవాటులేదు. 

సాక్రటీసు.--అశ్షైన సాయంకాలములందు మొ ఆడు 

వాండ్సు ఆటలనై మో విల్లల నెచ్చటికి తీసికొనిపోయెదరు? 
సుబేీదారుమేజరు._ఎక్క_డికిని తీసికొనిపోరు. మా ప్రశ్న 

చాల చిత్రము నున్న బే. 

సాక్రటీసు. -- సుబేదారుమేజరువలె అతని భార్యకూడ 

నాగరికముగను శు భముగను ెలివితేటలుగలదిగను నుండును 
కదా? గ్రామములోని తక్కిన న్రీలనలె ఆమె చీకటియిండ్ల 
లోను పెంటదిబ్బలమధ్యను కాలముగడపునా? 

సుబేదారుమేజరు. -- తక్కిన స్తీలెట్లో ఆమెకూడ అశు 
కాలముగడ పును. 

సాక్రటీసు.-సెన్యమును నదలినత ర్వాత యథా ప్రకారము 
మిరు మా పూర్వాచారములలో పడి, మీరు నేర్చుకొనిన 

దంతయు మరచ్చి దుస్తులను తీసివేసినట్లు మోకు కలిగిన పరి 
జ్ఞానమునుకూడ పరిత్యజించినయెడ ల మైన్యమందున్న పుడు 
మోాకై. యధికారులు పడిన శ్రమయంతయు వ్యర్థ మైపోయి 
నఫ్లే గదా? 
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సుబేదారుమేజరు.._ అయ్యా, మమ్యుల నేమిచేయుమునె 
దరు? మో శెల్లప్పుడు ఏదో ఒక క్రొ_త్తపద్ధతి నుపదేశించుచుం 
దురు. 

సాక్రటీను. కొ త్తజేమున్న ది. మైన్యమునువదలి విారు 
మా గ్రామములకు వచ్చినారుగ డా, మో రక్క_డ సంపాదించిన 

జ్ఞానమును విజ్ఞానమును కొంత మోతో తీసికొనివచ్చి, సౌఖ్య 

విషయమునను, పరిశ్నుభృతయందును మిరు మీ యిండ్లను 

ఇతరులకు ఆదర్శములుగ వావ్ మూ స్త్రీలును, పిల్లలును ఆనం 

దించుటశై సుందరములగు తోటలవేయుట మోకు యుక్తము 
గదా? 

సుబేదారుమేజరు. _ ఇదంతయు వాల వృదయరంజక 

ముగనున్న ది; దీనిని చేయుటకు కానలసిన సౌకర్యములుకూడ 

మాకు కలవు. కాని ఇందుకు కావలసిన వక ముత్యము మా 

యందు లేదు; తగిన నాయకులుకూడ లేరని చెప్పవలసియున్న ది. 

సాక్రటీసు.--ఇదంతయు ప్రాతపురాణమే కదా? కీడుచే 
యుటకనిన, ఐకమత్యము లేకపోలేదు. వైన చెడ్డ కార్యము 

నక్కు నాయకుల లోపము కనివించుటలేదు. మంచి చేయ 

వలసినచ్చినపుడే ఈ ఐకమత్యమును ఈ నాయకత్వమును 

చేకుండుట! 

సుబేదారుమేజరు.నిజమే, ఇది, కొత్తకాదు. ఎల్లప్పుడు 
మా న్లితి ఇట్లిదే. 

థి లు 

సాక్రటీసు.--అశ్లైన ఈ స్థితిని మార్చుకొనుటకు ప్రయ 
త్నించవలెను,. ఈ గానముములోనుండు వీం'ఛకా పుచ్చుకొనిన 

ఉద్యో గస్టులందరు కలసి ఒక సంఘము? నేర్పడి, కొంతసొమ్ము 
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చందాలు వేసికొని, స్త్రీలు విల్లలు వినోదారము తిరుగుట కొక 

ఉపవనమును వేయుట కేల ప్రారంభింపకూడదు? గ్రామమును 

చక్క బెట్టుటకు కావలసినమార్షముల నాచరణలోనికి తెచ్చు 

టకు అట్టివా నేల ప్రయత్నింపకూడదు? ఈ ఉదో్యోగస్టులు దరి 
దృులుకారు; మంచి విత్తనములు, ఇనుపనాగళ్లు, పర్జియకా 

రాట్నములు లోనగు కొ త్తవన్నియు లాభముకూడ తెచ్చు 
నట్లవి, అపరిళుభ్యతను, రోగములను పోగొట్టు తక్కిన పద్దతు 

లకుగూడ డబ్బు అక్కరలేదు. జ్వరము మున్నగు రోగములచే 
వీడింపబడు కారణమున ఇప్పుడు వ్యర్థమగుచుండు కాలమం 

తయు మనకు సార్థకమై మన అ కక వృద్ది చేయును. 

ఎక్సైనను, ఇందువిషయమై ప్రయత్నముచేయుట మంచిది. 

సుబేదారుమేజరు.--చాల బాగున్నది. మేమే ప్మోరంభిం 

చెదము. యుద్ధరంగమున యోధులను నడిపించినట్లు నెమ్మదిగ 

నుండు మో గా మమును ఈ నూతనపద్ధతుల విషయమున నడి 
a 

వించి చమూచెదము, 

సజల నౌకర్ల 

ఒకనాడు స్మాక్రటీసు (గ్రామమునకు వచ్చునప్పటికి కరణము 
గ్రామమునసబు పెద్దకాపు రివిన్య్యూఇ౯ స్పెక్టరు మొదలగు 
ఉద్యోగస్థులు జవమాబందిలకళాల తయారు చేయుచుండిరి. 

అప్పటికి “కాన్ని దినములనుండి ఏధులను చిమ్మకపోవుట చేత 

గ్రామము చాల అసహ్యాముగనుండెను. అక్కడక్కడ పిడకల 

ప్రోగు లతనికంటపడెను, కుక్కలు మొరుగుచుండెను. తక్కిన 

దుర్ల్ష్షణములన్ని యు అచ్చటచట నగపడుచుండెను. దీనినంత 

యును చూచి సాక్రటీసు మిక్కిలి కోపమువెంది ఆ ఉద్యోగ 
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స్థుల దగ్గరకు వెల్లి. “నమస్కారము,” అని అనెను, ,కాని ఎవ్వరు 

అతనికి జబాబు చెప్ప రైరి. అప్పుడతడు మరింత బిగ్గరగ “నమ 
స్కారము అని కేక వేసెను, 

“సద్దు, సద్దు. అధికారులందరు కలసి పనిచేసికొనుచుం 

డుట మోకగపడ లేదా? నీ వెవరవు, ఓయి ముసలితాశతా; ఎందు 

కీలాగు గొణగుకొనుచు వీరి పనులకు భంగము కలిగించు 
చున్నాను,” అని కరణము పలికెను. 

సాక్రటీసు_మరాక్టిద తెలియని ఓ చిన్న పంతులూ, ఎవరీ 
అధికారులు. 

క రణం.-__జా్మాగ, త్ర, అధిక ప్రసంగము చేయకుము. చేసిన 

యెడల నికు కష్టము సంపా, ప్రమగును. నే నెవరనుకొనినావు? 
ఆరు నెలలనాడు ఖాయముచేయబడిన కిరణమును; సరాగరు 

నౌాకరిని, తక్కిన వీరందరుకూడ సర్కారు నౌకర్లు సుమా. 

సాక్రటీసు.__తమింపుడు. మిోారందరు అధికారులనిగదా 

ఇంతకుముందు చెప్పియుంటిరి. ఇప్పుడేమి నౌకర్గని చెప్పుకొను 

చున్నారు? 

కరణాం.-_నిజమే, మేమందరము అధికారుల మే. 

సాక్రోటీను.నాకరి అధికారియగుట ఎట్లు. 
కరణం. అందులో ఆశ్చర్య మేమున్న ది, మేమందరము 

సరా్య్రాను నాక వము కామా? సరాగారు నౌాకర్గందరు అధికార 

సులుకారా? 

సాక్రటీసు._ నెకరియొక్క- ధర్భము యజమానునికి సేవ 
చేయుటయేకదా? సేవచేయువా డధికారియగుట ఎట్లు? 

కరణం... మేము. సర్కారు నౌకర్లము; ఆ కారణముచేత 
అధికారులము. జాగ్రత్త! మము నవమానపర వెదవా? 

6 
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స్మాక్రటీను.._జూగ్ర_ త్తగనే యుండెదను; కాని విషయము 
లను తెలినికొనగోరుచుండు నన్ను మీరు వీమించి మూలెవ 

రికి నేనచేయు నౌకరులో సెలవియ్య వలెను, 
కరణం....మూర్థుడా, మేమందరము సర్కారునకు సేవ 

చేయువారము. 

సాక్రటీసు.__సర్కారనగా ఏమిటి? అది యొక వ_క్షియ్యా, 
లేక వస్తువా, లేక మ ర్నేదైననా? అది జీవించు కెట్లు? 

రివిన్య్యూ 9౯ స్పెక్టరు. _ ఓయి కరణం--నేను జబాబు 

చెప్పెదను. నీవీ లెక్కలను చూచుచుండుము. ఓయి తాతా, 

చేశమునంతయును ఒక్క-మార్లమున నడుచునట్లు చేయు ప్రతి 
ఫ్రాపనమే ఈ ప్రభుత్వము. అది వసూలుచేయు పన్నులు 

భూమిశిస్తు వైరాలే దానికి జీవనాధారము. 

సాక్రటీసు.__చిత్తము. ఈ పన్నులను శిస్తును చెల్లించువా 
"రవ్వరు. 

ఇ౯ స్పెక్టరు..._రెతులు వర్తకులు మొదలగు ప్రజలు, 

సాక్రటీసు..__అనగా వీరు సర్కారును భరించుచున్నా 

రనియు అందుచే సర్కారునకు వీరు (ప్రజలు) యజమానుల 

నియు అర్థముగదా! 

ఇ౯ స్పెక్టరు.__నిజమే. 

సాక్రటీసు.__అక్సైన ఈ గొప్ప సర్కారు వీరి లాభము 
కొరకుగదా స్థావింపబడియుండుట. 

అక స్పెక్ట్రు.__అనును, 

సాక్రటీసు.__కరణముగారు వేర్కొనిన సరా;రు నౌకరు 
లందరు ఈ గొప్ప సర్మారుయొక్క- నౌకరు లేగదా? 

ఇక్ స్పెక్టరు.._అవును, 
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స్మాక్రటీసు,__పన్ను ల చెల్లించు ప్రజలు ఈ సరాగారునకు 

యజమానులు గనుక ఈ నౌకరులుకూడ పజలయొక్క_ నౌక 

రులనియీగదా అము, 

ఇక స్పెక్ట రు.__నిజ మే. 

సాక్రటీసు.__ఈ గామమందలివారు సర్కారునకు శిస్తు 
చెల్లీంచుచున్నారు గనుక ఇచ్చటి సరాోరునౌకరులందరు ఈ 

గామముయొకి గ్రా మేలుకొరకుగదా ఉండుట. 

అక్ స్పెక్టరు, _ఆలాగే తోచుచున్నది. 

సాక్రటీసు. _-అక్షైన “అధికారులు, అధికారులు” అను 

ఈ గంభీర ప్ర సంగమంతేయు పారపాటుగదా? మో కరణముతో 
పాటు మోారందరు సర్కారు నౌకరులు గనుక ఈ [నుల 

నౌాకరులని చెప్పదగియున్నారు. 

ఇ౯్ స్పెన్టరు....అందు కంగీకరించుచున్నా ను. 

సాక్రటీసు. _-అ స్పైునయెడల ఈ కరణము చిన్న వాడుగ 

వన. ఇతని నోటిని మూసి, ఇతడీ.గా గ్రామస్థుల నాకరియే 

గాని ఏరిపై అధికారికాడని నేర్పుట ఆవళ్యకముగదా? 
ఇ౯ స్పెక్టరు.._నేనతనికి దీనిని నేర్పెదను. 

సాక్రటీసు,__సర్కారు నౌకొర్లగు మీరందరు చదువుకొనిన 
వారేగదా? 

ఇ౯ స్పెక్టరు.._కా కేమి” చదువురానియెడల మేము మా 
పనుల నెట్లు చేయగలిగియుందుము? 

సాక్రటీసు.__అక్పైన, -పెంటపోయుటకు గోతులు, పరిశు 

భత విద్య, టీకాలు, గ్రామపునరుద్ధరణము మొదలగు విష 
యములగురించి వ్రాయబడిన పత్రికలను జిల్లా గెజటును 

మారు చదివితిరిగదా? 
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ఇ౯ స్పెక్టరు.._.ఈ పత్రికలను చూచిన బ్లే జీ. 

సాక్రటీసు.__ ఈ విషయముల గురించియు, గానము 

లోని లోపములను చక్క బెట్టుటను గురించియు జిల్లా కలెక్టరుగా. 
రిచ్చిన యుపన్యాసమును మీరు వింటిరా? 

కరణం, మునసబు, ఇ౯ స్పెక్టరు (అందరు కలసి): విన కేమి? 
విసుగెత్తువరకు వింటిమి. అట్ట ప్రలాపముల నిదివర కెప్పుడు విని 

నదిలేదు. కాని అది అంతయు మాకెందుకు? ఒక్కాకమారు. 

మా తహానీల్లారునకుకూడ ఈ విచ్చిపట్టుచుండును. అతడుకూడ 
'మాకీ లేనిపోనిపనిని కల్పింప ప్రయత్నించుచుండును. కాని 
అప్పటివరకు మేము మా అదృషప్టవళశమున ఈ బాధనుండి 

తప్పించుకొనగలిగితిమి. 

స్మాక్తటీసు (రహస్యముగ).__ఇ దంతయు పిచ్చి అయిన 
యెడల ఈ విచ్చి బట్టిన కలెక్టరు మిమ్గందరిని కొరికిన బాగుండును. 

(కోపముతో బిగ్గరగ) మీరందరు విశ్వాసఘాతుకులు, 
ఇక స్పెక్టరు.._జాగ్రు త్త. ఈ మాటలు చాల కఠినము లై 

నని, ముసలివాడవని చనవిచ్చినందుకు హద్దుమోరి మాటలాడు 

చున్నాను. 

సాక్రటీను._._వమిటిది? ఓయి అధికారీ-కాదు కాదు 

ఓయి సక్కారునాకరీ __ ఈ విషయమునుగురించి నీకు సమ 

_స్త్రము తెలియునుగదా. ఇది మంచిపనియనియు ప్రజలకు మేలు 

చేయునదియనియు నీకు తెలిసియుండికూడ నీవు దానిని అస 

హించుకొనుచు దానిని చేయుటకు ప్రయత్ని ంచువారిని'చూచి 
పరిహాసముజేయుచు వారికి సహాయమువేయుట వూనుకొను 

"చున్నావు. 

ఇ౯ సెక్ట్రు.._ర్రది మా పనికాదు, 
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సాక్రుటీసు. __ ఆలాగా? మిరు సశ్కా_రునౌకర్లనియు, 
అందుచే ఈ (గ్రామస్థుల నౌకర్లనియు ఇప్పుడే చెప్పితిరిగడా? 

రోగమువలన మృత్యువాతపడనున్న ట్టియు, రోతనుపుట్టించు 

స్థితిలోనున్న ట్రియు, అనవసరముగ దారిద్ర్య బాధ ననుభవించు 

చుండునట్లియు ఈ ప్రజలను ఉద్గరించుట మో పనికాదా? 

ఇ౯ స్పెక్టరు....మూాకు ఇతరవిధములగు పనులెన్నో ఉన్నవి, 

"కాని. ఇది వానిలో చేరినదికాదు. 

సాకటీను._మోరు పొరపడుచున్నారు. వీరు చెల్లించు 
పన్ను లనుండి యీక దా మోకు మో జీతములు ముట్టుచుండుట. 

వీళు చెల్లించు పన్ను లమూలమున భ రింపబడుచుండు పాఠ 

శాలలు, రోడ్లు, ఆసుపత్రు ,లులోనగువానినుండి మారు లాభము 

పొందుచున్నారు గదా? ఇట్లుండియు వీరికి సహాయముచేయుట, 
వీరి ఫితిగ తులను బాగుచేయుట, మో పనికాదని మిరు చెప్పుట 
వాల అసంగతముగనున్న ది. 

ఇ౯ స్పెక్టరు.__మాశెన్నో పనులున్నవి. ఈ పని మాది 

కాదు, 

సా క్రటీసు._విద్యావంతులగు మీశే ప్రజాసేన విషయ. 

మున ఈ విధముగ విముఖులైయున్న ప్పుడు గ్రామము లిట్టి విషాద 

శరమగు స్థీతియందుండుట ఒక వింతకాటు. ఒక విల్లనాడు. 

గాని ఆవుగాని, స్త్రీగాని ( స్త్రీని కడపటను అప్రధానముగను 

వేర్కొన్నందుకు తమింపవలెను; ఈ గ్రామములలో నా అను 

భవమునుబట్టి ఇట్లు చేసితిని) నూతిలోబడినయెడల్క “నాకు అనే 

కములైన పనులున్న వి. సహాయార్థ మెవరి నైన పిలుచుటయు బావి, 

నుంఢి వీరిని, వైకిలేవదీయుటయు నా పనికాదు”: అని. మరు. 
చె ప్పెదరా? 
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ఇ౯స్పెక్టరు._ఇట్లి తెలివితకు-వ మాటలు మాటలాడ 

కుడు. ఇది సామాన్య విషయము. మనుష్యులన్న వారందరు. 

చేయవలసిన పని, అట్టి సందర్భములో నేను వెంటనే శకేకవేస్కి 

చేత్రాడు తెచ్చి బావిలోపడినవారిని సై'కె త్తెదను, 
సాక్రటీసు..__ఇట్లు చేసినయెడల నీ కాలము వ్యర్థమగును; 

ఫీ బట్టలు తడిసిపోవును. 

ఇ౯ స్పె్ట రు.__ఏమైనను ఇట్టి సమయమున సహాయము 

చేయుట నాకు విధి. 

సాక్రుటీసు.__ఇంటికి నిస్పంటుకొనినయెడల ఏమిచేసెదను. 
ఇ౯ స్పెన్టరు.._నా బట్టలు కాలిపోయినను నా శక్తికొలది: 

సహాయముచేసి మంట చల్లా ర్చెదను. 

సాక్రటీసు. _ ఇదికూడ సామాన్య మానవవిధియగుట. 

చేతనే కదా? 

ఇక్చాక్టరు._ అంతే. 

- సాక్రటీసు.._ఇన్నిటి కంగీకరించియు, అశుభ త అనా 
రోగ్యము అజ్ఞానములవలన పసిపిల్లలు చూపును ఆరోగ్యమును 

సౌందర్యమును జీవితమును పోగొట్టుకొనుచుండ; ఏమి చేయు 

టకు "తెలియనికారణము చేతను లాభకరములగు వ్యవసాయ. 

పద్ధతులు ఎరుగమి చేతను (గ్రామస్టులు పంటలలో నవ్టీపొందు 

చుండ వాశేమిచేయవలనసినదియు చెప్పుట మో విధికాదని 
మిరు సెలవిచ్చుట యుక్త్షమా? 

ఇ౯ స్పెక్టరు.__అయ్యా, ఇదివర కీవిషయమై ఇట్టి ఆలోచన 
నాకు తట్టినదికాదు. నీ ఉపదేశము సరియైనదనియు ప్రజల 
నౌకర్లనుగు మేము మమ్ముల పోవించు ప్రజలయెడ కృతఘ్ను 

లముగ నున్నామనియు ఇప్పుడు నాకు తోచుచున్నది. 
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స్నాక్కటీసు._ బిడ్డ నూతిలోపడి చచ్చుటకును మశూచి 
కము అతిసారము లోనగు వ్యాధులమూలమున చచ్చుటకును 

భేద మేమున్నది? నూతిలోపడి చచ్చుట అంత బాధక రమైనది 

కాదనియు అంటువ్యాధివంటిది కాదనియుకూడ చెప్పదగియు 

న్న దిక్ దా? 

ఇ౯ా స్పెన్టరు. __ మీరు చెప్పునది సరిగనున్నది. మా 

విధ్యు ర్ ధర్షములగురించి మీరు వ్య_క్రపరచినది మిక్కలి నూతన 

మైనను న్యాయమైన అభి పాయముగనున్నది. మీరు సెల 

విచ్చిన ప్రకారము నేను నడుచుకొ నెదను. నేనును నా కరణములు 

ఇదిమొదలు మా సహాయకోటిలోనివారమగుచున్నా ము, 

ఓయి మునసబు, పెద్దకాపూ, మారుకూడ దీనిని తెలిసికొన 

వలెను. మనకందరికి మంచి పలుకుబడియు గొప్ప అవకాశములు 

ఉన్నవిగదా? వీనిని మంచిమార్లములం దుపయోగించి, ప్రజ 

లను వీడించుటకు బదులు వారిని బాగుచేయుటకు ప్రయత్నింప 

వలెను. సాక్రటీసుగార్తూ సెలవు. మోరు చేసిన ఉపదేశము 
కటువైనను చాల స్కెష్ట్యమెనది. దాని నెన్నడు నేను మరవ 
జూలను. 

ఈ ఉదో్యోగస్థులందరు సెలవుపుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయిన 

తర్వాత సమో పమందు నిలబడి జరిగిన సంభాషణమునంతను 

వినుచుండిన పింఛక౯ాపుచ్చుకొనిన సెైన్యోదో్యోగస్థుడు ఒకడు, 

“శభాన్, సాక్రటీసుగారూ, వీరందరు ప్రజాహింసకులు. వారిని 

సన్హార్లప్రవర్తకులుగ చేసినందుకు నేను చాల సంతోషించు 
చున్నాను” అని చెప్పెను. 

స్నాకృటీను._ (బహు కోపముతో) వింఛళ పుచ్చుకొనిన 

ఉద్యోగస్థులును, సిపాయీలును అగు మోరుమా త్ర మెట్టివారు? 
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మోరు వీరి తాతలు. _మైన్యమందుండినపుడు పరిశుభ్రత ఆరో 
గ్యము మొదలగు విషయములనుగురించి మిరు నేర్చుకొంటిరి; 
మోరొనేక దేశముల చమూచితిరి; గొప్పవారును విద్యావంతులును 

అగ నాయకుల సహాొవాసమునేసీితిరి; మిములను వారు వారి 

బిడలవలె చూచుకొనుచుండిరి, ఇప్పుడు మోశేమి చేయు 

చున్నారు? (గ్రామస్థులు చెల్లించు పన్ను లనుండి ఇయ్య బడు 

వీంఛకాలనుతీసికొని మిారిక్కడికి వచ్చి మంచి యిండ్లుకట్టుకొనుట, 
లాభకరముగ నేద్యము చేయుట, పరిశు భముగనుండుట మొద 

లగు విషయములలో వీరికి మార్షదర్భ్శులై , స్త్రీలను గారవించ 

వలసినదనియు, పిల్లలకు చదువు చెప్పించవలసినదనియు వీరి కుపచే 

నించుటకు బదులు వీరివలెనే మారుకూడ పూర్వపు దురాచార 

ములలో పడి మైనికపుదుస్తుల విడిచి] పెట్టినవిధమున మికు కలి 

గిన పరిజానమునుకూడ విడిచి సోమరిపోతులై. నేర్చుకొనినదాని 

ననుసరించి నడుచుకొనుటకు వెనుదీయుచున్నా.రు. చీ. 

పింఛక్పుచుకొనిన ఉద్యోగి. అయ్యా, మిరు చెప్పు 

దానిలో చాల సత్యమున్నదికాని వీరివలె మేము ప్రజలను: 
వీడించువారముమా త్రము కాము, 

సా కృటీను._(ఇంకోను మరింత కోపముతో)'మోరు వీడించు 
వోరుకారుు అంతేకంలు నీచులు. ఇతరులుపెట్టు అన్న మును 

తీని వారి శేవిధమైన ప్రత్యుప కారము శేయనీవారు. మిరు 
కొణుజాపురుగులవెంటివారు. లప్పుడైనను మారు మేల్కొని 

మోారిదివరకు నేర్చుకొనిన విషయముల నాచరణలో పేట్టి మి 

పండ్లను, గ్రామెములను, శు భ్రములుగను, ఆరోగ్యముతుగను 

చపకొనుదు. క 
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వీంఛక్ా ఉద్యోగి; ఈ దినము మోరు చాల కఠినముగ 

మాటలాడుచున్నారు. మేము మాచేత నైనంతవరకు ఈ: గొప్ప 

కార్యమందు తోడ్చడెదము. 

సాక్రటీసు.__.చాల సంతోషము. సుబేదారుగారూ, కఠి 
నోక్తులాడినందులకు నన్ను తుమింపవలెను. అప్పుడప్పుడు మ్బొపై 
కొంచెము కోపమువచ్చినను మిరు బాగుపడజాలరేమోయను 

విచార మప్పుడప్పుడు కలుగుచుండినను నామనస్సునందు ద్రోహ 
చింత వమియులేదు. నేనుకూడ ఒకప్పుడు సైనమందు పని 
చేసితిని; సీవాయీలయుడ నాకుగల ప్రేమ అపరిమితము, 

మానవుని జాన్నత్యము 

స్మాక్రటీసు.__ప ల్రెటూలళ్లలో కాపురముచేయు మీయొక్క 
పద్ధతులనుగురించి ఆలోచించుకొలది హీనజాతులని మోచే పరి 

గణింపబడు అడవిమృగములకన్న చేనియందును మీరు ఉత్త 
ములుకానట్లు కనపడుచున్న ది, 

(గ్రామస్థులు... అయ్యా, ఎప్పటిక్ ౦కు ఈ దినము మోరు 

మరింత కోపముతోనున్నారు, మొ జీవితపద్ధతులన్నిటిని పూర్తిగ 
ఖండించుచున్నారు. కారణము' తెలియుట లేదు, 

సాక్రటీసు._ఈ ఉదయమున నేను వచ్చుచుండినపుడు 
మోవారిలో ననేకులు దగ్గర పాలములతలోను, డొంకలలోను 

జంతువులవలె మరుగుగాని, శుభ్రతగాని పాటింపక బహిరూ 

మెకి వెళ్టుచుండుట చూచితిని. ఈ విషయమున మికంకు 

జంతువులు మేలుగనున్న వనికూడ చెప్పవచ్చును. 
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గ్రాన్టులు...ఎక్కడనొ ఒకచోట వదో ఒక్ సమయమున 

బహీర్బూమికి వెళ్ళనలయునుగదా? ఈ విషయమున మా పద్ద 

తులు చాల మోటుగనున్న ననియు, దుర్గంధము సహీంపరాని. 

దనియు మేము ఒప్పుకొనుచున్నాము, _శకౌని ఇదియంతయు 

మా కలవాటయి యుండుటవేత దీనిని మేము అంతగ పాటిం 

చుటలేదు. సౌశేగాని, మేమో సందర్భమున చేయతగినది 

ఏమియున్న ది, 

సాక్రటీసు._మిా గ్రామమందు పెంటపోయుటనై_ మోరి. 
ప్పుడు గోతులను త్రవ్వుచున్నా రుగదా? 

గా మస్థులు. _.మో యుపబేశము మూలమున మేవమూపని. 
లో 

చేయుచున్నాము. అప్పుడు మా గామము లంతో పరిళుభ,, 

ముగనున్న వి; మా పిల్లలు ఆరోగ్య వంతులు నున్నారు; వారి 

కన్నులు బాగుగనున్నవి; ఈగలు తగినవి; దుముకూడ తగ్గి 

పోయినది; పంటలు నెండింతలైనవి, ఈ గోతులు మాకెంతో 
లాభకరముగ నున్న వి, 

సా క్రటీను.._.అ'్లున ఆ గోతులను మోరు మరుగుదొడ్డుగ 

చేసికొనగూడదా? గోతిచుట్టును ఒక గోడనో, తెరనో కట్టి అడ్డ 

ముగ రెండు చెక్కలు వేసినయెడల ప్రశస్తమగు మరుగుదొడ్డి 

యగును. ఆ దొడ్లో కొన్నిటిని మగవారికిని కొన్నిటిని స్త్రీల. 

కును వేరువేరు చేసి ఉపయోగింపవచ్చును. ఇట్లు చేసినయెడల 

పొలములకు కావలసిన ఎరువు అధికమగును; దుర్వాసన ఉండదు; 

జంతుజాలముకంకు మోరధికులుకారను అపవాదముకూడ 

పోవును. గోతులలో మిరు ప్రతిదినము పోయుచుండు పెంట్క 

వేడు బూడిద ఈ మలమును కప్పి వేయుట చేత దుర్వాసనయ్ము 
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ఈగలు నశించును. మలమ్ముపె వ్రాలిన ఈగలు మిరు తిను. 

అన్న ముమోదను, మో విల్లల కన్ను లృపెని వ్రాలుట నిలిచిపోవుట. 

చేత మూ ఆరోగ్యముకూడ వృద్ధియగును. 
అస ఇ వ్ర ప గ్వామస్థులు._ మొట్ట మొదట స్లలవిషయమె ఇట్టి ఏర్పా 

టుల గావించి, తర్వాత పురుషుల విషయములోకూడ ఇట్లు 

చేయుటకు ప్రయత్ని ంచెదము, 

సాక్రటీసు.__ఈ యేర్పాటుమాత్రము చాలదు, ఇతరవిష 

యము లనేకములలో మరు జంతువులనల నున్నారు. 

(గ్రామస్థులు.--వదీ? చెప్పి చూపింపుడు. 

సాక్రటీసు.__ఎలుక ల బొకూలవలను, పందుల బొజ్హ్రైల 

వలెను మొ యిండ్లు చీకటిమయములుగను, కిటికీలు లేనివిగను 

(గ్రామస్టులు.-__ఉన్నవి. కాని మాలో కొందరము కిటికీలు 
(థి 

సెట్టుకొనుచున్నాము. మా మాటలను పెడచవిని పెట్టిన వారము. 

కాము, 

సాకటీసు._మా వివాహములు పత్సుల వివావాములవం 
టివేకదా? వివాహము జరిగినట్లు తెలియుటకు లిఖతపూర్వ 

మగు ఆధారము ఏమున్నది? 

గ్రామస్థులు.__ఈ విషయమున మిరు పొరపాటుపడు 

చున్నారు. వెనుకటిసారి మోారీవిషయమై. చెప్పినతర్యాత మేము 
వివాహపు రిజిస్టర్లను పెట్టుకొనుటకు ,ప్రారంభించితిమి. దీని: 

నలన కోర్టుల కెక్కుట మొదలగు క ష్టములు తగ్గిపోయినవి గనుర్ 

ఈ రిజిస్ట్రేషక్ సర్వసామాన్యముగను నిర్భ్బంధముగనుండవలెనని 

మావారందరు ఇప్పుడంగీకరించుచున్నారు. ఇందుచే నిర్బంధ. 
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శాసనము గావించవలెనని సరాఠారువారిని కోరుటకు మేము 

సాక్రటీసు.__చాల 'బాగుగనున్నది. జంతుజూలముక న్న 

జాన్నత్యమును పొందుటకు మిరు ప్రయత్నించుచున్నారు. 

(గ్రామస్థులు, _నిజము. కాని మేము చేసికొనుచుండు 

“తక్కిన మార్పులను మిరు మరచుచున్నట్లున్న ది. పుస్తకములు, 

భవనములు, రైళ్లు, కుట్టుయంత్రములు, బెసికళ్లు.-వీనిమాట 
6-౧౧ 6 ౧ ౧ 

.ఏమిటి, 

సాక్రటీసు.--నీవు వ్రాయగలవా? 

గ్రామస్థుడు.--నా చేతకాదు, 
ద సాక్రటీసు.--ఇటికతో ఇండ్లను కట్టగలవా? 

గా,మసుడు.--నేను తావీవాడను కాను. 
J @ 

- సాక్రటీసు.--బైసికిలునుగానిి కుట్టుయంత్రమునుగాని, 
“అధమపత మొక బండినిగాని చేయగలవా? 

(గ్రామస్థుడు.--మేము వడ్రంగులము కాము. కొమ్మరులము 

సాక్రోటీను.-మోరు రై శ్లను చేయగలరా? 

గా,మస్సులు.-_ మేము ర్రింజినీరము కాము. మేమందరము 
ae య ౧౫ 

గొప్ప రెతులము. 

స్మాక్రటీసు, -- అనగా ఈ విషయములన్ని టిలో మిోకును 

మృగములకును భేదము లేదనియే నా అర్థము, వీనిలో' చేనిని 
కూడ మిరు చేయలేరుగదా? 

7౫ మసులు, -- చేయలేము కాన్ని వీనినన్ని టిని ఉపయో J @ a 
గంసగలము. 
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సాక్రటీను, _ నిజమే. ఎలుక రైలుబండిలో కూర్చుండ. 

గలదు; అంతమాత్రముచే అది మనువ్యునితో సమానమగు 
చున్న దా? ఇదిగాక్క మో ఎబైసిక్లుగాని, కుట్టుయంత్రము గాని 

చెడిపోయినయెడల దానిని చక్క_చేసికొనుటకు మోకు చేత 

వచ్చునా?! 

గ్రామస్థులు, -- దీనిశేమిగాని, మేము మృగజాతికంకు 
ఉతములమే. సంచేహములేదు. 

సాక్రటీసు.-_ఉత్తములా--కానేకారు. మారు జూతిచేత 
వేరని చెప్పిన నేను సమృతింతును. వలాగు మీరు ఉత్తములు 
కారో నేను చెప్పెదను. మో పిల్లలు మురికితోనుందురు; 

మోరు వారికి నీళ్గుపోయరు; మా ఇండ్లు మురికిగనున్న వి. 

మృగములన్ననో వాని పిల్లలను నివాసప్రచేశములను చాల 
శుభ్రము సెట్టుకొనుచున్నవి. మృగములకు రోగములు 

వచ్చుట లేదు) మో పిల్లల కన్నులవలెను, మో కన్ను లవలెను 

వాని పిల్లలకన్నులు జబ్బుగనుండుట లేదు. మోావలె మృగ 

ములు ఆడువీల్లలను నిర్లక్ష్ణు ముచేయుట లేదు; మగవిల్లలను, ఆడు 

పిల్లలను ఒకేవిధముగ పెంచును. మృగములు మోావలె ఆడు 

జాతిమృుగముల గదులలో పెట్టి తాళమువేసి ఆరోగ్యముగాని, 

సుఖముగాని లేకుండ చేయుటలేదు. మోవలె మృగములు 

ఇతరుల భార్యలను తీసికొని పారిపోవుట లేదు. మివలె మృగ 

ములు పరస్పర విరోధములచేత కోర్టుల శకిక్కు-టలేదు; నూతి. 

నీటిని మీరు చెరచునట్లు తా 7డినీళ్లను అవి చెరచుబ లేదు. 

గ్రూనుస్టులు.=-నాలు వాలు; మూ మాటలు మాకు తల 

వంపులుగ నున్న వి, 



వారి స్మాక్రటీసు మొక్క సందేళము 

సొక్రటీసు.-నేను నిజము చెప్పుచున్నానా అబద్దమాడు 
చున్నానా? 

గ్రామస్థులు. -అంతయు నిజమే, కాని వినుటకుమ్మాాత్రము 

చాల కష్ట్రముగనున్నది. 

స్మాక్రృటీను.--మా మనస్సులకు ఇంపుగా నేను అబద్ధము 

“లాడవలయుననియా మో కోరిక? 

గ్రామస్థులు.--కాదు; దానివలన లాభములేదు. అట్టి 

స్తోత్రములను వందలకొొలది సంవత్పరములనుండి వినుచున్నా ము, 

కాని మాచేత పరుగెత్తుటకు రాదు; మేము మెల్లగ నడువవల 

నీనవారము. కాలక్రమమున ఒకొగాక్ మార్పు గావించుకొనుచు 

మోరు చెప్పినదంతను కొంతకాలమునకు పూర్తిగ ఆచరణలోనికి 

లెచ్చుకొ నెదము. మా సోదరులను ఆడువాండ్రను ఒవ్పీంప 

వలెను; ఒక్కొక కొ త్రవిషయములో కొంతకాలమునకుగాని Cy 
వారి అంగీకారముపొందుట కష్టము. 

సాక్రటీసు.--ఇదంతయు చక్క_గనున్నది. మిరు చెప్పిన 
దానియందు లోపమేమియు లేదు. కాని ఒక్కొకప్పుడు 
మూత్రము నాకు కొంచెము విసుగుప్పుట్టి మోరింతకంకు మంచి 

స్థితికి రావేమో అను భయము కలుగుచుండును. 

(గ్రామస్థులు. -- మేమిప్పుడు పూర్ణముకంకు కొంచెము 

మంచిస్థితికి వచ్చియున్నాము. దీనిని మారెరుగుదురు గదా? 

స్మాక్రటీసు..-అవును. అనేకములగు మార్పులు నాకు కని 

పేంచుచున్నవి. పెంటగోతులు, వివాహపు రిజిస్టర్లు, కొన్ని 

కిటికీలు నగల చేయు వ్యయముతగ్గుట - లోనగు మంచి 

మార్పులు కొన్ని నా కంటపడుచున్న వి, 
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గా మస్టులు.--అయ్య్యా, మోకు చాల కొతజులము, మో 
J యి లి ల 

మాటలు మాకు చాల . వో, త్పొహక రములుగ నున్న వి, 

సాక్రటీను.--అవును (అని చెప్పుచు, మూలదారిని ఇంటికి 
వెళ్లుచు కపటమగు నన్వుతో). ఒక విషయమునమాత్రము 
యృగములక ౦కు మరు జిన్నత్యము గాంచియున్నారు. దానిని 

చెప్పక నేను వెళ్లిపోగూడదు. కల్లు తాగుటగాని, చుట్టవట్టుట 

గాని మృగములకు తెలియదు. 

మానవులు, మృగములు 

సాక్రటీసు గ్రామచావడివద్దకు వచ్చునప్పటికి గ్రామము 
లోని పెదలందరు ఎహటినఆ చుట తాగుచు కూరండి యుండిరి, డ ఏ I న 

సాక్రటీను. -- నేను మీ [గ్రామమునకువచ్చి మామధ్య 

కాపురముండి మీ సంప్రదాయములను, ఆచారములను గమ 

నించి (పరికించి) చూడనలయునను కోరికతోనున్నా ను. 

ఈ మాట వినగనే గ్రామస్థులు తలలూచి ఆగ్రృహముతో 
డను, సం భృమముతోడను గొణగసాగిరి. తుదకు వారిలో 

ముసలివాడొకడు, *సాక్రటీనుగారూ మాకు మాయందుగల 
గౌరవము మెండు; మా వయస్సును, పాండిత్యమును మేమెంతో 
కొనియాడుచున్నాము. కాని మీరు మామధ్య కాపురముం 

డుటకుమాత్రము మాకు బొక్తిగ ఇష్టములేదు” అని పలికెను, 

సాక్రటీసు.-వమి? తిరిగి మికు ఆగృవాము కలిగించి 
నట్లున్నాను. నేను మామధ్య కాపురముండి మో అలవాటుల 

కనుగొనకూడదా? 
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గ్రాామస్టులు.--తమించవలెను. “కోపపడకుడు. ఇదిమూ 

త్రము జరుగతగినదికాదు. మేమందరము ఆడువారితోను, 
విల్లలతోను ఉండు ననా లము, కావున ఇది ఎంతమాత్రము 

మ, 

సా క్ర టీసు.. వల)? 

గ్రామస్థులు. ,--అది ఏలు లేనట్టి పని. 

సాక క ట్. వల వీలుకానట్లిది! 

“బా మస్టులం! సన్లు స్పష్టముగ చెప్పనలసినదేనా? వినుడు. మా 

స్రిలలో కొందరికి ఘోషా ఉన్నది. మారు గామమందు. 

ప్రరపండినయుడల మా ఆడువారు మారు చూచెదరను 

భయముచేత ఇటు అటు తిరుగుటకును, వారి పనులను చేసికొను 
టకును సంకోచపడుచుందురు. 

నా క్రటీసు. (గట్టిగ నవ్వుచు) మో మాటలు ఎంత బాగుగ 

"నున్నవి! కుకా త్రము కుటింబినికానా? నాకు అరువది సంవ 
తరముల వయస్సుకాదా? నన్ను మాచి భయపడుశుల? 

గ్రామస్థులు.--(ఫొంత కోలవరపాటుతో) మీ చేమునుకొొని 
నను సశే. ఇది మా ఆచారము. మోరుమాత్రము మా గ్రాము 

మందు కాపురముచేయ వీలుపడదు. 

స్నా క్ర టీసు.-_అజ్లన నేను మో గ్రామమునకు వెలుపల 

కాపురముండి మీ కభ్యంతరము లేనపుడు లోపలికివచ్చెదను. 

గ్రామస్థులు.--(సిగ్గుతో) ఇదికూడ సాధ్యముకాదనియే 

తోచుచున్న ని. 
శటీసు. ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నా శేమి: మీ పథు 

ఘోూపా ఉన్నదా? బైట కాపురముండుటవలన 

మో కెట్లి ర్ పము కలుగును? 
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గ్రామస్థులు.--అది "కాదు కాని బెట ఉండుటకూడ కాని 

పనియీ, 
సాక్రటీసు. - మీరేదో గుప్తముగనుంచుచున్నారు. ఆ 

రహస్యమును చెప్పుడు. మికు కోపము కలిగింపవలెనని 
నేను కోరుటలేదు; కాని సాధ్యమైనంతవరకు మి సమిపమున 
కాపురముండుటయే నా అభిలాప. 

గ్రామస్థులు. ---మాకుకూడ ఎట్టి అభ్యంతరము లేదు, 

మోరు మూ స్పేలును కోరువారన్న మాట మాకు తెలియును. 

కాని మా (గామముచుట్టును పెంటదిబ్బలున్న వి; మేమచటనే 

బహిర్భూమికి వెళ్లుచుందుము., ఈ కారణమువేత మోవంటి 

వారు గ్రామమునకు బైట కాపురముచేయుట దుషూరము. 
సమస్తము పరిశుద్దముగనుండవలెనని చెప్పు మారు ఆ ప్రదేశ 
మున కాపురముచేయజాలరు. ఇదియునుగాక మా ఆడువారు. 

అచటికికూడ వెళ్లుచుందురు, 
సాక్రటీసు. _ వమిటీ! మీ ఆడువారికి ఫఘోపా అని 

ఇఫ్పుడేకదా చెప్పితిరి? 

గ్రామస్థులు.--అవును. వారికి ఘోపాయే. 
సొక్రటీసు. --మిా ఘోషా చాల చిత్రముగనున్న చే. 

ఇంటిలో వ బహిర్బూమికి పదిమందిలో బహిరంగముగ 

కూర్చుండుట! మీ ఆచారములు చాల వింతగనున్న వి, 

(గ్రామస్థులు.--వారు బహిర్భూమికి రాత్రిపూటనే వెల్లె 

దరు. 

సాక్రటీసు.--9ది మరింత వింతగనున్న ది, అయ్యా, వారికి 

జబ్బుచేసి పగటిపూటే వెళ్లనలసివచ్చినయెడల  వమిచేయు 
దురు? 
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గ్రామస్థులు... చీకటిపడువరకు వారెట్లో వేచియుండెదరు? 

సాక్రటీను.-ఎంత బాధ్య ఎంత కష్టము, ఎంతటి అనారోగ్య 
“హేతువు? పురుషు లీవిధముగ బాధపడుటకు మి రంగీకరిం 
చవేదరా? 

గ్రామన్లులు. -- మాశేల ఇట్టిబాధి మేము ఎప్పుడనిన 
అప్పుడు, ఎకగాడికనిన అక్కడికి 'వె.ళ్లెదము, 

సాక్రటీసు,__ స్రీలవిషయమున మీరెంత కఠినహృదయు 

లుగ నున్నారు. 

గ్రామస్థులు.__అంతగ వెళ్లవలసినయెడల స్రీలు మె ర్లమధ్య 
కూర్చుండెదరు. 

స్వాక్రటీను._ సంవత్సరము పొడుగునను సెర్లుండునా? 
గ్రాముస్టులు._పొదలులోన/పనవి యుండును. 

సాక్రటీసు.__అవును. కాని అచట మరుగెక్క-డిది. బహి 

ర్ఫ్య్భూమి క అందరు అక్కడికి వచ్చుచుందురు; పొద లనేకము 

లుండవు; చాటు ఒక వైపునేగాని అన్ని వైపుల ఉండదు, వార 

క్కడ కూర్పుండియుండునపు డెవరైనవచ్చినయెడల వారు నిలువ 

బడి పరుగాత్తిపోవలసినదేకదా? ఎంత అసహ్యము! 
గ్రామస్థులు. ఇదంతయు నిజమే, 

సాక్రటీసు.__అక్షైన మిరు స్రీలవిషయమున కఠినహృద 
యులగుటమా శ్ర, మేకాదు. అంతకం కొను గొప్ప అపచారమును 

గావించుచున్నారు. మీలో ఫఘోపాయున్నట్లును మిరు అగ్ర 

వర్లస్థులనియు విజ్ఞవీగుచున్ననుు మి స్త్రీలకు నూనభంగము 
కలిగించుచున్నారు. మా ఆచారములు ,కూ,రములు; రోతను 

పుట్టించునవి; అవమానకరములైనవి; మో స్త్రీలమానమును భంగ 
పరచునని. 
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గ్రామస్థులు.-_సరి. కాని దీనికి ప్రతి క్రియ వమిటి? 

సా క్రటీను._.ప్రతి క్రియ చాల సులభమైనది. మీ పెంట 

కును, ఎరువునకును గోతుల త్రువ్వియున్నారుగదా? 

్రమస్థులు..._అవును, 

స్నాక్రటీసు. _ అబన వాటిచుట్టును గోడలనో, తెరలనో కట్టి 
(గోడలుకట్టుట ఉత్తమము. అవి ఈగలు రాకుండ జేయును) వాని 
మధ్య రెండు చెక్కలువేసినయెడల ప్రశస్తమగు మరుగుదొడ్డి 

యగును. ఈ ప్రకారము గ్రామముచుట్టు వర్పడిన మరుగు 

దొడ్లలో కొన్నిటిని స్రీలకును, కొన్నిటిని పురుషులకును వేరు 
చేయుడు. ఇట్లు చేసినయెడల మి స్త్రిలు రాత్రిగాని, పగలుగాని, 
సుఖముగను, నిర్మయముగను బైటికి వెళ్ళగలిగియుందురు. 

వారును మోరును ఉదయమున ఈ గోతులలో దొడ్డికి వెళ్ల 

వచ్చును; తర్వాత మో ఇండ్లను, ఏధులను చిమ్మినపి మట బూడిద 

సెంట, వేడలోనగువాని నన్నిటిని ఆ గోతులలో పడ వేసిన యెడల 

దుర్వాసనగాని, ఈగలుగాని ఉండవు. మీ పొలములకు మరింత 

ఎక్కు-వగ ఎరువుదొరరును, 

గ్రామస్థులు... మేమాలాగే చేసెదము. మా ఆచారము 

లలో గర్చిరపదగినదానినొకటి మి రీవిధముగ సూచించినందుకు 

మేము వాల కృతజ్ఞులము, ఎంతకాలమునుండియో దీనిని 

ఆచారముగ పరిగణించినవారమగుటచేత మా మనస్సులు గట్టి 

పడిపోయినవి, మాక ఎ్రశోక్జితను మోకు మరిమరి చూపవలనీ 

యున్నది. నమసొా-రము. 
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ము గుర యజమానులు 

సాక్రటీను._ సోదరులారా, నమస్కారము. 
(గ్రామస్థులు. _నమస్కా-రము,. 

స్మాక్రటీను.-_.ఈ ఉదయము మో గ్రామమంతయు పెంట 

తోడను దుర్గంధముతోడను నిండియున్నది. ఇక్కడకు వచ్చి 
నప్పటినుండి తల తిరుగుచున్నది. 

గ్రామస్థులు. వమిచేయగల ము! పాకీవారందరు ఈ రోజు 

ఎక్క_డికో పెండ్లికిపోయిరి; ఆ కారణముచే గ్రామమంతయు 
రోతగనున్న ది, 

స్నాక్రటీను.ఎంత విచారకరము! కాని ఈ గ్రామము 
నకు ెడ్డును నాయళ్లును యజమానులుగాన్మి పాకీవారు యజ 
మానులుకారని గదా నే ననుకొనియుంటిని. పాకీవారా దీని 
కిప్పుడు యజమానులు. మిరు కారా? 

(గ్రామస్థులు... మేమే యజమానులము. పాకీవారు మాకు 
యజమానులనియు, ఈ |గామమువారిదనియు మోరనుకొను 
టకు కారణమేమి? 

సా క్రటీసు._వర్భము లేనియెడల పంటలుపోవ్రటయు ఆకలి 
చబాధవలన మోరందరు చచ్చుటయు సంభవించునుగ దా? 

(గ్రానొస్థులు.__అవును. 

సాక్రటీసు.._వర్షమును కురిపించువాడు భగవంతుడుగ దా? 

(గ్రామిస్థులు.._అవును. ఈ ప్రశ్న ఏలి 

సాక్రటీను.__ఈ కారణముచే భగవంతుడు మాకు యజ 
మానుడని ఒప్పుకొందురు గదా? 

(గ్రామస్థులు.__తప్పక : 



ముగ్గురు యజమానుబు lol 

స్నాక్రటీసు.__సర్మా_రువారు సిపాయీలన్సు పోలీనువారిని, 
కోర్టులను రోన్లు లోనగువానిని ఏర్పాటు చేయనిపతమున 
అంతయు గందరగోళ మెపోవును గదా? 

గ్రామస్థులు.._నిజ మే, రాత్రిపూట దొంగలు కొట్టుట, 

రోడ్డమిాద ప్రయాణము అసాధ్యమగుట, పోస్టాఫీసులు "లేకపో 

వుట కాలువలనుండి పొలములకు నీళ్లురాకుండుట- ఇట్టి నష్ట్ర 

ములు సంభవించును. 

సాక్రటీసు.._కావున సర్కారువారు మోకు యజమాను 
లని మోరు అనుకొనుచున్నారు గదా? 

గ్రామస్థులు. సరాగరువారుకూడ మాకు యజమానులే. 

సాక్రటీసు.._కావున పాకీవారుకూడ మికు యజమాను 
లని నేను చెప్పుచున్నాను. 

గ్రామస్థులు... కానేకారు. ఇట్టిమాటల సెలవిచ్చెద రేల? 

సాక్రటీసు.-_పాకీవాడు మా గ్రామమును ఊడువనియెడల 
పారిశుద్ధ్యము చెడి మోరందరు మృత్యునువాతబడెదరు; పూ 

పిల్లలకు అజీర్లవి రేచనములు వచ్చును; వారి కన్నులు చెడిపోవును; 

ఇప్పటికే అనేక కారణములవలన నివాసయోగ్యముకాని మో 

గ్రామము ఇకమిద బొత్తిగ నివాసయోగ్యము కాక పోవును, 

గ్వామస్థులు. _వ్రదంతయు నిజమే. ఇప్పుడుకూడ మా 
ae 

గా,మము శే భ్రముగనుండుట అరుదు. పాకీవారు మేము 
తో 
ష్ "లత్య"ట్ట సటుటయే లేదు. వారిచేత పనిచేయిం 

వ క్ టీసు.__అనగా భం మి ప్రభువులన్నమాట 

స్థిరపడుచున్న చా? 

గ్రామస్థులు._ఆలా౫ో కనివించుచున్న ది. 
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స్మాక్రటీసు.__కావున మోకు ముగ్గురు యజమానులు 
౧ 

(పభువులుు న్నారు. 

గామస్థులు.__అట్లనకుడు. కాని, మూ వాదముకాదనుట 

కష్టమే. 

సాక్రటీసు.__ఈ ముగ్గురి యజమానులలో ముఖ్యమైన 
వాడు పాకీవాడనికూడ చెప్పవచ్చును. ఇతని యనుగహము 
లేనియెడల పది రోజులలో మో గ్రామము పందులు నివసించు 

టకుకూడ అన ల మెనదగును. 

గ్రామస్థులు... అదికూడ సత్య మే, 

సాక్రటీసు.._ఈ కాలములో పాకీవారు ప్రతిచేశమందు 

న్నారా? ఇంగ్లండుదేశము చాల శుభ్ర ముగనున్నది; అచటి 

పాకీవారు కోడు నేర్పరులుగను, న్యమ్రులుగను ఉండవలెను, 

పింఛకాపుచ్చుక్ నిన సిపాయి.__ లేదు. నేను అంగ్రండునకు 

వెళ్లియుంటిని. అచట పాకీవాశే లేరు. 

రెండవ సిపాయి..__పాలెస్టి౯లో గాని, సలోనికాలోగాని 

పాకీవారు నాకగపడలేదు. 

మూడవ సిపాయి.._మెసపటోమియాయందును ఆఫ్రికా 

లోనుకూడ పాకీవారు లేరు. 

సా క్రటీసు._ ఇండియా చేశ మొకటియే పాకీవారి కాశయ 

మైనట్లు కనుపించుచున్న ది, 

(గ్రామస్థులు, _మాకుకూడ ఆలాగే తోచుచున్నది. ఆ 

వర్షస్థులు మశేదేశమందును ఉన్నట్లు లేదు, 
సాక్రుటీసు.._అక్షైన ప్రపంచములోని చేశములన్ని టిలో 

ఇండియా దేశము ళుభ్యతమమైనదని చెప్పవలసిన దేకడా? 
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నిపాయీోలు.(క లిసి) కానే కాదు. ఇంగ్రండుదేశము, 

(ఫ్రాన్సు దేశము ఇండియాకంకు శుభృముగనున్నవి, మేము 

వెళ్లిన దేశములలో చేనిలోను మా గామములవంటి అపరిళుభ, 

ములగు [గ్రామములు మేము చూచినది లేదు. 

సాక్రటీను._శు భ్రపరచుటశకై ప్రత్యేకకులమువారుండు 
ఈ చేశము తక్కిన చేశములన్ని టికంచు నెకుావ శుభ్రము 

నుండుటకు బదులు ఎక్కువ అశ్నుభ్యముగ నున్నదని చెప్పవల 

వినెదేక దా? 

గ్రానుస్థులు._అన్రునుు; కాని కారణముమాత్రము మాకు 

తెలియుట లేదు. 

సాశ్రటీసు. కారణమా! నేను చెప్పెదను. కార్య ఫలమం 

చాసక్సి ఎవని శకెక్కు_వయో అతడే ఆ కార్యమును చక్కగా 

చేయగలవాడు. పరిశ్నుభత ఎక్కువ కాను కాను మో పొలము 

లకు కావలసిన ఎరునుకూడ వృద్ధియగుచుండును; మో పిల్లలు 

మరింత ఆరోగ్యముతో నుండెదరు. పంటలు బాగుగ పండవలె 
ననియు, పిల్లలు ఆరోగ్యవంతులుగ నుండవ లెననియు ఆసక్తి మ్ 

శిక్కు వా లేక పాకీవారి కక్కు వా? 
గ్రామస్థులు._మాకే ఎక్కువ. ఇట్టి ఆనక్షి మరెవరి 

కుండును? 

సాక్రటీసు.__కావున గ్రామము శుభ్ర ముగనుండ వలయ 

ననిన మోరే (గామమును చిముటకు పఫూనుకొనవలెను. 

రమా సెలవిచ్చుట న్యాయమా? మేము 

5డ్గముు నాయశ్లము; మేమా మా చేతులతో అశుదమును 

ముట్టుకొనుట! ఇది అసాధ్యము, అసంగతము. తాతా మిరు 

మమ్మిట్లన్న ౦దుకు సిగ్గుపడుట లేదా? 
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సాక్రటీసు.._.తమింపనలెను. నగొప్పజూతిలో పుట్టిన మో 
వంటివారి కట్టుదిట్టములు నాకు తెలియవు. ఇట్టి పొరపాటు 

గావించినందుకు చాల చింతించుచున్నాను. కాని నేను వచ్చు 

చుండగా గాలికొట్టినది కాబోలు-- లేక పశువులు వీధుల వెంట 
నడుచుచు మేతకు వెళ్లుచుండినవే మో - దుమ్సురేగినది. అందు 

చేత ఊపిరితోకూడ గాలితోకూడ దుమ్మును లోపలికి వీల్చ 
వలసివచ్చెను, దీనిమూలమున నాకు కొంచెము దిగ్భామకలిగినడి; 

నా తెలివికూడ కొంతవరకు తప్పినది, షా 
(గ్రామస్థులు.--నిజమే. ఈ దుము ఎల్లప్పుడు తొందరగలి 

గించుచుండును, గారవార్లులగు మోవంటి వృద్ధుల విషయమున 

ఆగ్రహపడినందులకు మము తుమింపనలెను. కాని మిరు 
చెప్పిన మాటలుమాత్రము మాకు పరువునష్టము కలిగించునవి 

యని మోరు తెలిసికొనవలెను, 

సాక్రటీసు.__నాకుకూడ విచారము కలుగుచున్నది. ఇట్టి 

సూచనలచేయుటలో నే నికమిద కొడుజా గ త్తగనుండెదను, కాని 
నే నొక చిన్న ప్రశ్నను వేయవచ్చునా? గాలికొట్టునప్పుడునుు, 
మనువ్యులుగాని, పశొన్రులుగాని నడుచునప్పుడును పెకి రేగు 

చుండు దుం ఆ 'పెంటదిబ్బలమిోాదనుండి క్దా వచ్చుచుండుట? 

రామ లలన్రును; ఘా (గామము చుట్టు ఇట్ట దిబ్బ 

'లెన్నియోయున్న వి. 

సాక్రటీసు.-_మిా పూర్వులు పోసిన దిబ్బలమిదనేగదా 
మో గ్రామము ర్ ట్రబడియుండుట. 

గ్రామస్థులు,._అవును. 

సాక్రటీసు.__ఈ దిబ్బలమిదనుండి వైకిరేగు దుమును 
మిరు లోపలికి వీల్చుచున్నారు, అది మో అన్న ములో కలియు 
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చున్నది. కుండలలోను, నూతులలోను ఉండు నీళ్లలో అది 

పడుచున్నది. వర్షము పడినపుడది కొట్టుకొనివచ్చి స్నానమున 

కును పళువులు త్రాగుటకును ఉపయోగింపబడు చెరువునీటిలో 

కలిసిపోవుచున్న ది, 

(గ్రామస్థులు.__అవును. ఇందులో తవ్చేమున్నది? ఇది 

ఎప్పటినుండియో జరుగుచున్నది. సాక్రటీనుగారు! ఈ రోజు 

మో రేకారణముచేతనో మా పూర్యాచారములను పద్ధతులను 

బహు తీవ్రముగ పట్లి టి చూచుచున్నారు. 

సై తమరు మురపవలెను: అహారముతో కలిపి మీరు 

తినుచుండునటియు, నీళ్లలో కలిపి మోరు తాగుచుండునటియు, 
లు ౧౧ వ్, లే 

గాలిలోకలివీ మిరు వీల్చుచుండునట్టియు ఈ దుమ్ము చక్కగ 

పాడిచేయబడిన అళుద్ధము. 

ప వ 

సాక్రటీసు.__నొప్ప కుటుంబమునబుట్టినవాడు అశుద్ధమును 

తినవచ్చును, అశుద్ధమును నీటిలో కలివి త్రాగవచ్చును, అశుద్ధ 

మును గాలితోకూడ వీల్పవచ్చును. (ఆహోరమునకు రుచికలి 
గించు పదార్థమిది యే, పానమునకు తీవినిచ్చునది అదియే). 

ఇందులో దోవమేమియు లేదు. కాని తానును తన పిల్లలును 

ఉపయోగించు ఆహారము నీళ్లు గాలి శుభ్ర ముగనుండుటకై_ 

అతడు [గ్రామములోని పేధులనుచిమి శుభృపరచవలెనని 

చెప్పుట మో కందరికి ఆగ్నహము కలిగించుచున్నది; ఇట్లు 

చెప్పితినని మిరు నన్నా వేపించుచున్నారు. బవాశః ప్రపం 

చమునంతయును అపరిశుదముచేయుటయు, శుభ్రపరచు విష 

యమున ఎట్టి శ్రద్ధను వహింపకుండుటయు అగ్రవర్లములవారి 
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Cy 
బహు క్లీ హ్వములుగనున్న వి, 

గ్రామన్థులు.సాక్రటీనుగారూ, థుమింపవలెను. ఈ 

పర్యాయమేలాగో మేము మో చేతిలో చిక్కుకొంటిమి. మా 

యడల తగినమర్యాద చూపనందులకు చింతించు చున్నాము. 

కాని మేమేమి చేయగలము. ఆచారము చాల బలిష్టమైనది. 
మా చిన్న తనమందు మేమపరిశు భ్రలముగనే యుంటిమి. మా 

తల్లిదండ్రు,లు మము అట్లు పెంచిరి, మా కలవామైన పద్దతు 

లనుసరించి మేము నూ వీల్లల పెంచుట సులభముగాని మా 

యిండ్లును పిల్లలును ళు, ముగను, ఆరోగ్యముగను ఉండుట క్రై 

వూ ప్రాత అలవాటుల మార్చుకొని మా గ్రూానమములను. 

శు భ్రపరచుట సులభముకాదు. 

సాక్రటీసు.__నేనీ విషయమున మీతో వకీభవించు 
చున్నాను. ఉద్ధరణమార్షము న్నిట్రముగను, ఇరుకుగను ఉండును. 

అందు నడుచుట కొంత కష్టసాధ్య మే, కాని మోవలె మో పిల్లలు 

మలినములగు (పాతమార్లముల బడకుండుటకును, జీవిత సౌఖ్య 

మును బడయుటకును మిరు వారికి కొ, తమార్షము లుపబేశిం 
cs 

చుట యుక్షము. 

గ్రామస్థులు, ఆలాగే ఉపదేశించెదము. కాని కా 

చేయుట ఎట్లు? 

సాక్రటీసు.._స్కౌటు పద్ధతియొకటి ఉన్నది. ప్రతి పిల్ల 
వాడు ళు భృముగను౦డి మే భ్రమైన బ్రింటిలో క 

శేయుచు, ne నా ఆభారపడకో 

సర్వమును తానే సొంతము శు భపరచుకొనుచుండవలెనని 

జనహాక్కు_ కాబోలు! (గా,మస్సులార్హా మో కులకట్టుబాట్లు 
= థి టగా 
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ఈ పద్ధతి ముఖ్యముగ ఉపదేశించుచున్న ది. దీని ముఖ్యలయు. 

ణములు స్వయంసహాయము, సంఘసేవ. కావున మరు మో 

వీల్లలనందరిని సౌగాటుసంఘమున చేరునట్లును చిన్న తనముననే 

ఆళ్ళగారవమును పరిళుభ్యతయు నేర్చుకొనునట్లును ప్మోత్సాహ 

పరచవలెను. 

తన్ఫీదు (శీత) 

సా క్రటీను._రెడ్డిగారూ, వేమమా. 
చెడ్డి, ప. మారు వేమముగ నున్నారా? 
సొక్రటీను. _ఏమో ఉన్నాము. నేను ముసలివాడను, 

ఒంటరికాడను అన్న మాట+*మిాకు తెలియునుగదా? ఇందు కేమి 
గాని ఈ ఉదయము మో కుమారుడెక్క-డి? కనివించలేదే? 

"రెడ్డి....అతడు పొలమునకు వెళ్లి ల్లీ అచ్చట గుజ్బమును తర్చదు 

చేయుచున్నాడు. 

సాక్రటేసు.._తర్చీ దెందుకు? 

రెడ్డి స 

క్రటీను._దీనికి ప్ర, త్యేకముగ తర్చీదుకావలసియున్న 
కన. నాకు తెలియదే. 

రెడ్డి.__కావలసియున్న ది, ఎద్దులకు దున్నుటయును, బండ్ల 

లాగుటయును నేర్పవలసియున్నది. అశు స్వారి కుపయోగపడు 

టకున్కు పోలో ఆడుటకున్ను అవి చేయవలసిన తక్కిన పనుల 

చేయుటకును గుజ్జములు తర్చీదుపొందవలెను. 

సాక్రటీసు.__ఇదంతయు రైతునకు చాల క ష్టముగ దా? తన 

వద్దనున్న జంతువులనన్ని టిని వానివాని పనులు చక్క_గచేయు 
నట్లు తర్చీదుచేయుట సులభముకాదుగదా? 
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వీకిట్లు మాటలాడుచుండగా రెడ్డిగారిభార్య కెడ్డిగారిని 

సెండ్లిపనులన్ని యు పూర్తియయ్యెనా అని అడిగెను. దానిని విని, 

సాక్రటీసు. -- వీపూ! నేను మిమ్యుల నభినండింప 

వచ్చునా? ఎప్పుడు పెండ్లి? ఎవరికి? 

రెడ్డి మా కుమార్తకే, పెండ్లి కేసు ప్రారంభమగును, 

సాక్రటీసు._గృహాస్థధర్గములు నిర్వహించుటకు మిరు 
మొ కుమార్తెను చక్కగ తర్చీదు చేసితిరని నమ్ముచున్నాను. 

రెడ్డి. మా అభి ప్రాయము మాకు బోధపడుట లేదు. 

సాక్రటీసు. _ వానివాని పనులు చక్కగ చేయుటకై. 
జంతువులను తర్భీతు చేయవలెనని మోరిప్పుదే చెప్పితిరిగ దా? 

రెడ్డి. అవును; చెప్పితిని, కాని డానికి దీనికి సంబంధ మేమి? 

స్మాక్రటీను.--వారి పనులను చక్కగ చేసికొనునట్లు ఆడు 
వీల్లలను తర్ఫీదుచేయుట ఆవశ్యముకదా? 

రెడ్డి ఇదియా. సశే. మావిల్ల పిండి విసరగలదు. వడ్ల 
దంచగలదు. పిడకలు పెట్టగలదు. ఒకపాటి వంటచేయుటకూడ 

ఆమెకు తెలియును. ఇంతకంశెు నేర్చుకొనవలసిన బేమి 

యున్నది? ఎటుచూచిననుు ఆమె ఆడుదేక దా? 

స్నాకటీసను._బాగుగానున్న ది. ఇంతటి నేర్చుగలభార్యను 

చెండ్లాడిన భర్త చాల అదృష్టవంతుడని చెప్పవలెను. 

రెడ్డి...అదృష్టవంతుడే. ఇదిగాక ఆమె నగల్యకై నేను 

"వేలువేలుగ ఖర్చు పెట్టియున్నానుగదా? అతడుకూడ మంచి 

వీల్లవాడే. అతని వేరును వంశమును సాశ్వతముగనుండుట క్రై 

ఛగవంతుడతనికి మంచి సంతానమును కలిగించుగాక. ఇదివర 

కాయింటిలో అతని తండ్రియొక్క. మనుమలందరు శైశవముననే 
గతించిరి.. అతని అదృష్టమిట్లున్నది. 
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సాక్రటీసు.--తన పిల్లలు బలవంతులుగను, ఆరోగ్యవంతు 

లుగను యగనతెనన ప్రతి గ్రా గ్రామస్థుడు మనఃస్ఫూ ర్తి దిగ కోరు 

చుండునుగ దా? 

శెడ్డి.ఇది యొక్క_కు మా కోరిక, 

సాక్రటీసు.--విల్లలనుపెంచు పని ఎవరిది? 

రెడ్డి. తల్లిది. 

సాక్రటీసు.--తల్లి చేయవలసిన పనులన్నిటిలో ముఖ్య 

మైన దిదియేనా? 

కాస 

క్రటీసు. -- రోగములు, గండములు, అపరిళు భత 

జ కూడుకొనియుండు ప్ర స్తుతపు పలైటూళ్ల్ పరి 

స్థితులలో ఈ పని చాల కష్టమైన చేనా? 

రెడ్డి _అనును. నా స్నేహితుని మనుమలందరు శైశవ 
ముననే గతించిరని ఇప్పుడేగదా చెప్పితిని. ఇప్పటివర కతనికి 

మనువులు లేరు. 

స్మాక్రటీసు.---ఈ విషయమున తల్లికిగల బాధ్యత చాల 
గొప్పదిక దా? 

"రెడ్డి.--అవును. ఈ బాధ్యతను నా కుమార్భె చక్కగ 

నిర్వహించగలదని నేను నమ్ముచున్నాను. 

సాక్రటీసు.--నీవు గావించిన తర్ఫీదు ఇందు కేమాత్రము. 
పనికిరాదు, 

రెడ్డి వమిటీ! తిరిగి అట్లు చెప్పుచున్నారు? 

సోక్రటీసు. _వానివాని పనులను చక్కగ చేయుటకై 
పటల తర్పీదుచేయుచున్నా మని మిరు చెప్పితిరిగదా? 

మో కుమార్తె మా పశునులకంకు ఎక్కున ముఖ్యమైనబేనా? 
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పిల్లలను పెంచుటయను కష్టమైన పనిని చక్కగ చేయుటకు మో 
రామెను తర్ఫీదుచేసితిరని అనుకొనుచున్నా ను, 

రెడ్డి. మీరు చెప్పునది అర్థమగుట లేదు. విండివిసరగల 

దనియు, వసు దంచగలదనియు, విడకల సెట్టగలదనియు, 

సామాన్య పదార్థములను వంటచేయగలదనియు చెప్పితినిగదా? 

ఇంతకంకు కావలసినది ఏమున్నది. 

సా క్రటీసు. _ పిల్లలకు నీళ్లుపోయుట, అన్న ము పెట్టుట, 

పిల్లల బట్టలను కొట్టుట, బాగుచేయుట్క కండ్లకలక గాయ 

ములు, కడుపునొప్పి మొదలగు చిన్న జబ్బుల కుదుర్చుట, వీని 

నన్నిటిని మారు మో కుమార్తెకు నేర్పియున్నారని తలచుచు 
న్నాను. ఇంటిని శు భ్ళముగ ఉంచుకొనుటకును మసూచి, 

జ్వరము, ప్లేగు మొదలగు రోగములు రానీయకుండ చేసికొను 

టకును ఆమెకు తెలియునుగడా? 

కెడ్డిఏమి ఇట్టి తెలివితక్కు_వమాటలు మాటలాడు 

చున్నారు. ఇవన్నియు పెద్దవాడనగు నాకే తెలియవే? చిన్న 

బిడ్డయు, అందులో ఆడుదియు అగు నా కువూర్తై కివి ఎట్లు 

తేలియగలవు? ఇవన్నియు కర్యాభనములు. భగవంతుడు కరు 

ణించెనా, ఆమెయొక్క. పిల్లలు చేక్క-గను, ఆరోగ్యముగను పెరి 

గెదరు; భగవంతుని కరుణ లేనియెడల -- సర్కే చెప్పవలసిన 

చేమున్నధది. 

సాక్రటీసు.--టీకాలు వేయుట, శై_(నా, మరుగుదొడ్లు, 
దోమ తెరలు--వీనిమాట ఏమిటి? వీనినిగురించి నీకు తెలియును 

గడా? వీనిమూలమున సైన్యములోనివా రారోగ్యవంతు లై 
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"రెడ్డి. -- ఇవన్నియు మంచివే. కాని, అడుదానికి ఇవ్ 

ఎందుకు తెలియవలెను. 

సాక్రటీసు.--పిల్లలు ఆరోగ్యవంతులుగా నుండవలెననిన 

ఇన్నియు ఎక్కువగ శతెలిసికొనవలనినవే. మా కుమార్తె బట్టలు 

కుట్టగలదా? 

"రెడ్డి. డ్జి--కుట్ట లేదు. వడ్డుదంచుట్క విడకలు పెట్టుట ముద 

లగు పనులతో ఆమెకు సరిపోవుచుండ దీనిని నేర్చుకొనుట 

కామెకు వ్యవధియే చేదు. ఇదిగాక, దీని నామెకు నేర్పువా 

శెవరు? ఆమెతల్లి కుట్టుపనిని నేర్చుకొనియుండలేదు. 

సా క్రటీను. -- ఎండివషటతకు వడ్డుదంచుటకు మిషనులు 

న్నవి; అత పెట్టుటను మాని వేసి కశ్చైలనో బొగ్గునో వంటక. 

ఉపయోగించి వేడను పొలములలో జేసి పూ ఉంట ఆదా 

యమును ఫి. చేసికొనవచ్చును. 

"రెడ్డి. __దినినంతయును నేను చేయగలను. కాని అడు 

బిడ్డలవిషయమున, ఈ పృసంగమెందుకు! 

సాక టీసు, క్ర గ ర టీతో విల్లలను "పెంచుట మిక్కిలి 

ముఖ్యమైనదని మోరిప్పుడేగచా చెప్పితిరి. 

రెడ్డి.--అవును. 

సాక్రటీసు. - మ వంశము శాశ్వతముగనుండుట కై 

పిల్లలు ఆరోగ్యముగనుండుట అత్యావశ్యముక దా! 

రెడ్డి అవును. 

సాక్రటీసు. _ పిల్లలు సాధారణముగ జై! శెశవమందే మృతి 

చందుచుందురనికూడ pee చెప్పితిరిగ దా? 

"రెడ్డి.-నిజమే. 
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సాక్రటీసు.--సైెన్యములోనివారి ననేకవిధముల ఆరోగ్య 
వంతులుగ చేయవచ్చునని మిరు ఒప్పుకొనియుంటిరి గదా? 

రెడ్డి అవును, 

సాక్రటీను, -- దీనినిబట్టి ఇదంతయు ఒక భగవదిచ్చ 
మాత్రమే కాదని చెప్పవచ్చునుగదా? 

రెడ్డి చెప్పవచ్చును. 

సాక్రటీసు.--అశెన కొడదికాలములో పిల్లలను కొనబోన్ర 
య టు ౧౧ 

నట్టి మా కుమార్తె ఈ ముఖ్యమైన పనిచేయుటకు సమర్థురా 
లగునట్లు తర్భీదుచేయరాదా? 

రెడి. ఏలాగు? 
GS 

సాక టీసు. బడికి పంపి. 

రెడ్డి. ఎక్కడికీ? ఇచ్చట బడి లేచే. 

సాక్రుటీసు.--మగపిల్లల బడి యున్న దికచా? 

శెడ్డి._ఉన్నది. 
సాక్రటీసు.--వీల్లలను పెంచు బాధ్యత తల్గీదా, తండ్రి దా? 

రెడ్డి. తల్లీ దే, 

సాక్రటీను.--అక్సైన మో మగపి్లలను బడికి పంపుటకు 
బదులు ఆడుపిల్లల నేల పంపరు? ఆడువపిల్లల బడి ఎక్కువ ఆవళ్య 

కమైయుండగా మగవీల్లల బడిని మీరెందుకు 'పెట్టుకొనియు 

న్నారు! సేగాని, మో కుమార్జెయు కుమారుడును ఒశేబడికి 

ఏల వెళ్లకూడదు” 

రెడ్డి..ఇట్టి పనికిమాలిన ప్రశ్నలచే నేమి ప్రయోజనము? 
ఇది సాధ్యముకాని పనియని మోకు తెలియదా? 
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సాక తేసు. వలి 

శెడ్డి. మగపిల్లలు మగపిల్లలే, ఆడువీల్లలు ఆడుపిల్లలే, 

వారిద్దరు కలసి ఒశేబడికి వెళ్లుట ఎట్లు కుదురును? 

“సా క్రటీను._వీభులలో వారందరు కలసి ఆటలాడుచుం 

దురు కడా? 

'రెడ్డ...-అవును. 

సాక్రటీసు. -- అప్పుడు వారిని కనిపెట్టువారెవశైన ఉండె 
దరా? 

రెడ్డి. ఉండరు, 

సాక్రటీసు. -- అందుచే వమైన ప్రమాదము కలుగు 
చున్న దా? 

రెడ్డి... లేదు. యోగ్యులమగు మాపై ఇట్టి అపోవాల 

పడకుడు. 

సాక్రటీసు.--బడిలో వారిని క ని పెట్టువారుందురు కదా? 

రెడ్డి.---ఉందురని చెప్పవచ్చును. 

సాక్రటీసు..-అక్షైన బడిలో ప్రమాదము కలుగుట కవ 

కాశ మేమున్నది? 

రెడ్డి. --మోరిప్పూడు చెప్పినదానిని విన్నతఠ్వాతీ ప్ర, పృమాద 

ముండదనీయే తోచుచున్నది. 

స్మాక్రటీసు. -- అక్షైన మో ఆడుపిల్లలను బడికీ పంపుడు. 
వారప్పుడు విద్యావంతులై గృహకృత్యుముల నెర వేర్చుటకును, 
షిల్లలపెంచుటకును కావలసిన సామాన్యజ్ఞానమును నంపాదింప 

దు 
గలిగియుందురు. _ అట్లు చేసినయెడల మారు శేవల పూర్వ 

8 
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క్రర్గబద్దులమను నవుకమును మరచి మా నిర్వక్ష్ణుభావమువలననుు 

అజ్ఞానమువలనను పిల్లలకు కలుగు మృత్యువునుండి వారిని కాపా 

డినవారగుదురు. 

శెడ్డి.-సాక్రటీనుగారు, నా విషయమునను నా పిల్లలవిష 

యమునను ఇది చేయుటకు కాలము దాటిపోయినది; కాన్ని 

నా మనుమలు వారి ఆడువిల్లలకు చదువుచెప్పునట్లు చేసెదను. 

చై మోాడ్డర అ మునకు పఫపలరము వ్వయను 

సాక,టీసు ,గామచావడివదకు వచునపృటికి వమో 
YU ce ది సు 

సందడిగనుండెను. అందరును కలని ఒకేమారు మాటలాడు 

చుండిరి. 

స్మాక్రటీసు.--సోదరులారా, ఏమిసమావారము? పైర్లను 
సులభముగ కోయుటకుగాని, నూతినుండి సులభముగ నీళ్లను 

ఎత్తుటకుగాని, ఎవరైన క, త్తయంత్రుము నేమైన కని పెట్టినారా? 
గ్రామస్థులు.--అటువంటి దేమియు కాదు. ఇట్టి యంత్ర, 

ముల కానశ్యకత యేమున్నది? ఇదివరకు మాకుండు యంత్ర, 

ములు చాలవనియా మా యభిప్రాయము? మా రెల్లప్పుడు 

కొ, త్తవానినిగురించియే కలవరపడుచుండెదరు, 
సాక్రటీసు.--సలేగాని మా సందడికి కారణమేమి? 

గ్రామస్థులు --ప్రతి సంవత్సరము మహాసూలుశకాగాచే 

మేము కొంత చందానియ్య వలెనని చెప్పుచున్నారు. 

సొాక్రటీసు.--ఎంత ఘోరము! 
న్ ఆన ఇది రి క గ్రామస్థులు. ఘూరముకా కేమి? ఇదివరకు విననట్టిది! 

ఎంతటి అపవాదము! పన్నుల బాధచేత ఇదివరకే నలిగిపోయిన 
మావంటి రైతులవిషయముననా ఇట్టి ఘోరము. 
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సాక్రటీసు.-మోకు కలిగిన ఈ ఘోరమగు ఆపత్తుకై 
నేనుకూడ విచారించుచున్నాను. చందాను మోారియ్యరు 

కదా? 

డై) మస్థులు.--ఇయ్యనే ఇయ్యము. 

సాక్రటసు.--చాల మంచిపని. 

గ్రామస్థులు. చూడుడు. మొన్న టివారమునాడే ఎవరో 

ఒక ఇంగ్లీషు 'చదువుకొనినవారు దొరవేషముతో వచ్చి, *ఈ 
పర్యాయము మోరు నన్ను మెంబరుగ ఎన్ను కొనినయెడల శాసన 

సభలో మో భూమిశిస్తు, తక్కిన పన్నులు తగ్గునట్లు చేసె 
దను” అని చెప్పెను. 

సాక్రటీసు. -- గొప్పవాడుసుమో! ఎన్నికలలో అతనికి 
జయముకలుగునని నమ్ముచున్నాను. 

గ్రామస్థులు. -- మేముకూడ అక్ష కోరుచున్నాము. 

మేమందరము మా వోట్లను అతనికే ఇయ్యదలచియున్నా ము, 

సాక్రటీసు ఇప్పుడు మిరు చెప్పిన చందా ఎందునిమి 
త్రము? సివ్హ్లాసట్టణములో గంటస్తంభము కట్టుటకు కాబోలు. 

్రా/నుస్థులు. ఆ కొద. గ్రై/మోద్ధరణమున కని వారు 

చెప్పిరి. 

సాక్రటీసు.--అక్సైన అది అంత చెడ్డదిగ కనిపింపలేదు. 
ఇది ఘోరమనియు, అపకారమనియు చెప్పుట నాకిష్టము లేదు, 

(గ్రామస్థులు.--ఎందు వలన? ఉద్ధరించవలసిన బాధ్యత 

సర్కారువారిది కాదా? 

. సాక్రటీసు.--అవును. కాని, వారికి సహాయముచేయవల 
సిన పూచీ మీయందు లేదా? 

WP 
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గా మసులు.-ఎందుకుండ వ లెను? 

సాక్రటీసు.-మిారు సొంతముగ చేసికొనిన తప్ప ఈ 

పనులక్ష న్ని టికి డబ్బుకావలెనుగ దా? 

గా నన్గులు. కానలనినదే, 

సాక్రటీసు.--ఈ పనికై ప్రక్యేకముగ కొందరు ఉద్యో 

గస్టులను సర్కారువారు మో గ్రామమునకు పంపుట మో క్రిఫ్ల 

వోనయెడల ఇందుకై. కొంత ద్రవము ఖర్చు కావలెనుగదా? 

ర్రానుస్థులు. అవును, 

సాక్రటీసు.-- అట్టి ఉద్యోగస్థులు ఇందునిమిత్తమె ప్రత్యేక 

మగు రిక్షణము పొందవలెను; వారు జాూరూరికి వెళ్లవలెన్సు 

వారికి జీతములుు ప్రయాణవ్యయములు, బత్తలు ఇయ్యవలసి 

యుండును, 

గ్రామస్థులు.నిజమే, 

స్మాక్రటీసు.--మోకుగల తీరికను ఇందునిమిత్తమై మి రుప 
యోగించునపుడు కావలసిన ద్రవ్యముకం క, జీతములిచ్చి 

ప్రచారకుల నేర్చాటుచేసి మారు చేయవలసిన పనులను 
చేయించి చూపుటకు ఎక్కువ ద్రవ్యము కానలసిన దేనా? 

గ్రామస్థులు. ఆహా. కావలసీనచే. 

సాక్రటీసు.--ఈ ఖర్భునంతయును పెట్టుకొనువారెవరు! 
గ్రామస్థులు.--సర్కారువారు. సంచేహమేమున్న ది? 

సొ కటీసు. _--పోయిన అయిదారు సంవత్సరములలో మై మెళ్ల 

కొలది కంకరరోడ్డు మి గగ్రామములకు వేయబడినవా? 

గా మస్థులు, ,._.చేయబెడేనవి. 
టో 
సాక్ర టీము. ఎ-ఆనుప తు లు అనేకములు క ట్రబడీనవా? 

(గ్రామస్థులు. _కట్టబడేనవి. 
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సాక్రటీసు,--పాఠళ శాలలయొక్కయు చదువుకొను వీల్లల 

యమొక్ఠాయు సంఖ్య రెట్టించెనా?! 

గ్వానుస్థులు.నిజమే. 

స్నాక్రటీసు.మిో పన్ను లేమెన హెచ్చినవా? 

స్నాకృటీసు.ప్రతి వస్తువు పూర్వముకం కె ఇప్పుడు ఎన్టున 
ఖరీదుగలదిగనున్న దా? 

గాముస్థులు.8న్న ది. 

నొకః సు.-అళ్లన ఈ పనులన్ని టికి కావలనీన ద్రన్య 

మంతయు ఎచటనుండి వచ్చుచున్నదని మా అభిపాయము? 

్రైా/మిస్థులు.--సర్కారు వారివద్దనుండి. 

సాక్రటీసు,--సర్రారువారనిన మీ శేగదా? పన్నుల చెల్లిం 

చువారు మీరుగదా? మిానద్దనుండికాక మశేదైన గనినుండి 
గాని, నిధినుండిగాని సర్కారువారు ద్రవ్యమును సంపాదించు 

చున్నా రా! 

గ్రామస్థులు.పన్ను లన్నిటిని చెల్లించువారము మేమే. 

సాక్రృటీసు.--అశ్షైన మోరెకుూ-వగ పన్నులను చెల్లించని 
పత్షమున్క సర్కారువా రీ ఎక్కువపనిని ఎట్లు చేయగలరు? 

గ్రామస్థులు. మేము క్ర డుదరిద్రుులము. 

సాక్రటీసు. -- సరాారువారు చేయుచుండు ఈ సనుల 
మూలమున మా ఆదాయము వృద్ధియగు చున్నది కడా? .. 

జ నూ రి 

(గ్రామస్థులు ఎట్లు 
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స్మా క్రటీను. - కొ, త్త విత్తనములమాట మికు తెలిసియే 
యున్న ది. వానిమాలమున పండు పంటయు గడ్డియు సాచ్చెను 

గదా? 

గ్రామస్థులు. హెచ్చినది. 

సాక్రటీసు.--చింతలదేవిలో సెంపబడు ఆబోతులమాట 
వమిటి? అట్టి ఆబోతులు ఈ జిల్లాలలో వడువందలున్న వి. 

(గ్రామస్థులు.నిజమే. 

స్మాక్రటీసు. - ఒక్కొక ఆబోతునకు సంవత్సరమునకు 
వబదిదూడలు పుట్టుచున్న వా? 

గా మస్థులు, _- అంతకంకు ఎకుగావే. డెబ్బదియైదో 

నూరో అని చెప్పవచ్చును. 

సాక్రటీసు.--సరాసరి వబది అని అనుకొందము, ఏడు 
వందల ఆబోతులకు ఎన్ని దూడలు పుట్టును? 

ఒక్ బడివీల్లవాడు.--మ్చుపై ఎ అయిదు వేలు, 

సాక్రటీసు. -- ఈపాటి లెక్కను నీ తండ్రి వేయలేడు 
సుమా! మునుపటి ఆబోతునకు పుట్టు దూడకంటు ఈ దూడ 
యొక్క. ఖరీదు ఎంత ఎక్కువ? 

గ్రామస్థులు.--9రు నదియెదు మొదలు నూరు రూపాయల 

వరకు. 

సాక్రటీసు. ఎ మూడు నాలుగు సంవత్సరములలో ఈ 

సయాదూడలకు (కొ _త్తదూడలుపుట్టి మరింత ఆదాయమును 

తెచ్చునా? 

గ్రామస్థులు...-అవును. 
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సాక్రటీసు.--ఒక్కొక దూడవలన ముప్పది రూపాయల 
ఆదాయము వచ్చునా? ! 

(గ్ర,మస్థులు.--అవమా త్రము వచ్చును, 

సాక్రటీసు.--ముప్పది ముప్పది అయిదువేలు ఎంత? 

బడివీల్ల వాడు.--లషూ అయిదు వేలు. 

సాక్రటీసు. ఆలోచించి చెప్పు, 

కరణం.--పదిలతల యాబది వేలు. 

సాక్రటీసు.-- బాగున్న ది. సంవత్సరమునకు పదిలశుల 

యాబదివేల ఆదాయము...... గోతులలోని ఎరువుమవూట ' 

వమిటి గోతుల త్రవ్వినతర్యాత ఎరువుకూడ ఎక్కు వైనదిగడా? 

గ్రామస్థులు. ఎంతో ఎక్కువెనది. 
సాక్రటీసు.--పూర్వపు ఎరువుకంకె ఇది ఎక్కువ సారము 

కలదేనా? 

Mae 

సాక్రటీసు.--ఇప్పుడు సుమారు యాబది వేల గోతులున్న వి 
కదా? 

గామస్టులు.-ఆలాగ, 

సాక్రటీను.--కొన్ని గోతులు సంవత్సరమున కొకపర్యా 

యమునుు కొన్ని రెండుపర్యాయములు ను పూరింపబడు 

చున్న వా? 

గామస్థులు,._అనును. 

సా క్రటీసు. -- దీనిమాలమున ఒక్కొక ఎకొరానుండీ 

పూర్వముకంశ అధమపశుము ముప్పది రూపాయల పంట 

యెక్కువ వచ్చుచున్న దా? 
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(గొామస్థులు.--నూరు రూపాయలని కూడ చెప్పదగి 
ఠా 

యున్న ది. 

సాక్రుటీసు.--ముప్పది అని , అనుకొందము. దీనివలన 
'మొత్తముమిోిద ఎంత ఆదాయము వృద్ధియగును? 

బడివీల్లవాడు.--పదునైదు లక్షలు, 

సాక్రటీసు. -- ఈ పర్యాయము సరిగ ఛచెవ్పితివి ఈ 

గోతుల త్రవ్వుటవలన పరిశుద్ధత "హెచ్చి రోగములు, జ్వర 
ములు తగ్గిపోయెనుగ దా? దీనిమాట వమిటి? 

గ్రామస్థులు.--దీనిమూలమున కూడ వాల లాభము కలి 

గినది. 

సాక్రటీసు.--పర్షియ౯ా రాట్న ముల మరిచిపోతిరా? 
రా 

గా మసులు.--ఎటు మరవగలము, అవి బంగారు గని 
బో @ గా 

యనియీ చెప్పవచ్చును. 

సాక్రటీసు.--నగలు, మగవారి అంటుజోళ్లు, షలల అభ 
య ౮09 

రణములు--ఇవన్ని యు తగ్గిపోవుట)ు పెండ్లింన్లుమొదలగువాని,కై_ 

చేయబడు ఖర్చు తగ్గుట--దీనివలన కలిగిన లాభ మెట్టిది? 

(గ్రామస్థులు.--అదికూడ బాల ఎకుూ-వే. 

సాక్రటీసు.--పరపతిసంఘములలో మారు దాచుకొనిన 

ఇరువది అయిదులతుల మూలధనమ్బుపై వడ్డీవలని లాభమో? 

గ్రామస్థులు.-- అదికూడ స్వల్వమైనదికాదు. కాని వడ్డీ 

లెక్కలు వేయుట మాకు తెలియదు. 

సాక్రటీసు.--కావున మొరగ్తముమోద మా ఆచాయము 
సంవత్సరమునకు ఏబది లతులవంతున వృద్ధిమైనదని. చెప్ప 
వచ్చునా? 
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(గ్రామస్థులు. 9ఇది ఇవాల తక్కువ మతింపు, 

సాక్రుటీసు.--పోనిండు. దీనినే అంగీకరింతము. సర్దారుకు 
మరు చెల్లించు భూమిశిస్తు ఎంత? 

కరణం జిల్లాకంతేకు పదియారు లక్షలు. 

సాక్రటీసు, - అనగా మా సముద్దరణముననశై అయిన 
ఖర్చువలన, మోరు చెల్లించు పన్నులకంకు మూడింత లెక్కు_వ 

ఆదాయము కిలిగినదా? 

డ్ 
సాక్రటీసు.--అయినను మీరు చండాల నిచ్చుటకు వెను 

దీయుచు, మో పన్నుల తగ్గింపవలయునని కోరుచున్నారు 

గదూ? 

(గ్రామస్థులు. — ఇదివర కళ్లు చేయుచుంటిమికాని మో 

మాటలు విన్న తర్వాత కొంత అనుమానము కలుగుచున్నది. 

సాక్రటీసు.--ఉద్ధరణమున కై ఖర్చగు ఒకొక రూపాయ 

నుండియు పది రూపాయల, ఇరువది రూపాయలో లాభము 

గామనస్థులు.-మోారు వేసిన లెక్కల ననుసరించినయెడల 

లాభ మింతకంకు ఎక్కువయని చెప్పవలసియుండును, 

సాక్రటీసు --తక్కువపన్ను లు చెల్లించుటకంకె ఎక్కువ 
పన్నుల చెల్లించుట ఉత్తమమని ఇప్పుడైన మాకు బోధపడు 

చున్న దా? 

మష్టులుకా=రన్రును; 

గ్రామస్థులు. _ ఇప్పుడల్లే తోచుచున్నది. ఇదివరకు 
మాత్ర మేమట్లనుకొన లేదు. 
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సాక్రటీసు.--పన్ను ల తగ్గింతునని చెప్పీ మా వోట్లను 
లో ౧ బి ద 

కోరు అభ్యర్థి మాకు మంచిచేయుటకు బదులు కీడు చేయు 
వాడేగదా? 

గ్రామస్థులు. ---అవును, 

సాక్రటీసు. --ఉద్ధరణమునకును, అభివృద్ధికొరకును ఖర్చు 

త... ద్రవ్య మంలేయు, లాభము తెచ్చు “ేట్టుబడియనియు, 

దానిమూలమున పంటలు ఆరోగ్యము, సౌఖ్యము, ఐశ్వర్యము-- 

అన్ని యు వ్నదికాగలననియు సషషమయినదా? a లిధి పసి 

సాక్రటీసు.--అక్షైన చండాలు చెల్లించుటకు మారు సిద్ద 

పడవలెను. ఇంతేగాక, పన్నులను తగ్గింతునని చెప్పు అభ్య 

రిని ఎన్నుకొనుటకు బదులు చేశముయుక్క ఉద్ధరణమునకును 
అభివృద్ధికిని తోడ్ప్చడునట్లియు, అనసరమైనయెడల ఎక్కువ 
పన్నులను వసూలుచేయుటకు భయపడనట్టియు అభ్యర్థిని మా 

"రెన్ను కొనవలెను. 

గ్రామస్థులు. తప్పక అ'్లే చేసెదము. 

సా క్రటీసు. పర్ట్ గ్రామస్థులారా! మో “శేశుట నగలకొర 

కును, కోష్టలెక్కు_.టటను, లంచములిచ్చుటకునుు, హెచ్చు 

వడ్డీలకొరకును ఇటువంటి నిరుపయోగములును, నాశకరములు 

నగు ఇశరకార్యములకొరకును వ్యర్థముగ ఖర్చు పెట్టు సొమ్ముతో 
ఇప్పటిపన్ను లను చందాలను మాత్ర మేకాక ఇంతకు పదింతలు 

అధికమగు పన్నులను చందాలను చెల్లించగలిగియున్నా రు. 

గ్రామస్థులు. -- నిజము. మిరు సెలవిచ్చునదంతయు 
ee 

సత్వము, 
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సాక్రటీసు...-ఇంతేకాదు. బ్రింతకంకు గరింపదగిన పను 
యా 

లను మారు చేయుచున్నారు. లంచములిచ్చుకొరకో, దావా 

చేయుటకొరకోో నగలను కొనుటకో ఎట్టి ఆశే పణ లేక వేలకొలది 

రూపాయలను ఖర్చు పెట్టుటకు మీరు సిద్ధము గనుందురుగాని 

భాలభటోద్యమమునకుగాని, శిశు ప్రదర్శనమునకుగాని అయిదు 

రూపాయల చందా అడిగినయెడల మో రెక్క_డలేని గగ్గోలు 

చేసి మా ద్రవ్యమునంతయును దోచుకొనిపోవుచున్నారని 
ఏడ్చెదరు. 

గ్రామన్థులు.--మోా మాటలకు మేము తల నంచుకొన 
ea) 

వలసియున్న ది. 

తెలివితోకూాడిన నేము 

ఒకనాడు సాక్రటీసు పెద్దరెడ్డితో కలసి రస్తామాదుగ 
(గ్రామమునకు వచ్చుచు ఉన్నట్లుండి నిలబడిపోయి (వ్రేలు 

చున్న తలగుడ్డతో ముక్కుమూసికొని “ఏమిటిది ఈ కంపు” 

-పెదరెడ్డి. -- ఇతడెవడో ఒక తెలివితక్కువ పిల్లవాడు. 
a) ౧౧౫ 

మృగములతో సమానులగు ఏ రెల్లప్పుడు గ్రామము నిస్తే 

పాడుచేయుచుందురు. 

సాక్రటీసు. -- (నవ్వుచు) నేను చూచినదానినిబట్టియు, 

వీల్చిన దుర్గంధమునుబట్టియు మా గ్రామస్థులందరు ఇట్టి బాలు 

రనియే చెప్పవలసియున్నది. ఈ పిల్లలను పెంచువారెనరు? 

"సెదలెడి.---వారి తలులు, 
స శా య 
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సాక్రటీసు. mee తల్లులు నేర్పు చానినేకదా విలవాం, డు 
య wd 

చేయుచుందురు? 

పెద్ద రెడ్డీ. అవును, 

సాక్రటీను.--తల్లులు తండ్రులు గామమును పాడువే 

యుట మానివేయువరకు పిలవాండ పవరన చక్క_బడునని 
౧౧ YJ Jo 

చెప్పుటకు వీలు లేదుక దా? 

“పెద్ద రెడ్డి.--అఆలాగే అని తోచుచున్నది. పిల్లలకు ఇట్లి 
టరు య లు 

చెడ్డ అలవాటులు పటుబడునటు చేయువారు తలిదం డు శే. 
G ల్ ౧ m౧ - 

పీరిట్లు మాటలాడుచుండగా తల్బపై విత్తనముల బసాను 

పెట్టుకొని ఒక మనుష్యుడు అక్క_డికివచ్చెను. 

సాక్రటీసు.--(ఆ మనుష్యునితో) నమస్కారము. ఏమిటి 
మోసికొనిపోవ్రచున్నా వు? 

గ్రా/మిస్థుడు.--(వరి--ధాన్యపు) విత్తనములు. 

సాక్రటీసు.--వానిని ఎక్కడ కొంటివి? 

గ్రూమన్థుడు. ా అంగడిలో కొంటిని, 

సాక్రటీసు.--అవి ఎట్టి విత్తనములు? 

గ్రామెస్థుడు, --సాధారణముగా అందరు కొనుచుండు విత్త 

నములే. 

సాక్రటీను. -- ఖోజశమునకై. అంగడివాడు నామాన్య 

ముగ అమచుండు థాన్యమువంటిబేనా? 

గ్రామస్థుడు...-అట్టిదే. 
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సాక్రటీసు. -- నాటుటకు ఉత్తమములగు విత్తనములను 
వర్పరచుటయందును, రకమువారిగ వానిని విభజించుటయం 

దును అంగడివాడు గొప్ప నేర్చరికాబోలు! 

గామస్టుడు._కానేకాడు, గాముములోనిహారు అంగ 

డికి తెచ్చు ధాన్యమునంతను అతడు తీసికొని, దానినే విత్తనము 
లనియు భోజనమున కుపయోగించునదనియు అమ్ముచుండును. 

సాక్షటీసు _సేశేగాని, నీకు కానలసిన ఇనుపసామ 
లను నీవెవరిదగ్గర కొనెదవు? 

హ్ 

్రై/మస్థుడు.--క మృరిదగ్గరనుండి, 

సాక్రొటీను.నీ నగలనో? 

(గ్రై/మస్థుడు.--కంసాలివద్దనుండి. 

సాక్రటీసు.--మిఠాయినో? 

గా వముసుడు,--మిఠరాయి అంగోడివానివదనుండి. 
J థి ద 

సాక్రటీను. _అళ్లున విత్తనములనుమాత్రము ప్రత్యేక 

ముగ విక్తనముల అమ్ము నర్పకునివద్ద కొనక సాభారణపు అంగడి 

వానివద్గ ఎందుకు కొనుచున్నా వు! 
స) 

గామసుడు.--అటి వరకుడు లేనికారణము చేత. 
J ఉట క్రై ౨ 

సాక్రటీసు.--సర్కారువారు అముచుండు విశ్తనముల. 
మాట వమిటి వానిని కొనగూడదా? 

సుడు.-- డివాడు అము గ్రామస్థుడు కొనవచ్చునుగాని అంగడవా ను విత్తన 

ములకంట రూపాయకివి యొక సేరు తక్కువ, 

సాక్రటీసు.--ఈ విత్తనములను వేసినయెడల ఎకరాకు. 
ఎంతపంట ఎక్కువగ పండును? 
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(గ్రమస్థుడు.--ఎప్పటిక ౦కు అయిదారు తూము అకుూ-వ 

పందునని వినియున్నా ను. 

సాక్షటీను. ఎకరాకు ఎన్ని విత్తనములు కావలెను? 

గ్ఞూమస్థుడు. రెండు ముంతలు. 

సాక్రటీసు.--సరాారువారు అమ్మ విత్తనముల కొనుటకు 
ఎంతే ద్రవ్యము కావ లెను? 

(నాచు దాటి రూపాయ. 

సాక్రటీసు.--దానిమూలమున ఇరువది ఇరువది అయిదు 

రూపాయలవరకు ఆదాయము అధికమగునా? 

డను న! 

సాక్రటీసు.--అ కైన మామూలు అంగడివానివద్ద కొనుట 

కేంకు సర్కారువారివద్ద పిత్తనముల కొనుట మంచిదిక దా? 

్రామస్టుడు.--ఆలాగే, కాని, సర్కారువారు డబ్బిచ్చిన 

గాని వితనముల అమే? 
—2 = 

సాక్షటీసు. సర్కారు వారు తక్కా_వి అప్పులు ఇచ్చెదరని 

నీకు తెలియదా? 

గ్రా/మస్థుడు.-- తెలియును, 

సాక్రటీసు.--సావాుకారి యిచ్చు అప్పుమోాద వడ్డి ఎంత? 

గా మస్థుడు. నూటికి యేబది రూపాయలవరరకు 
a 

ఉండును. 

సాక్రటీను.--మిా (గ్రామములో “సహకారపరపతి సంఘ 

సుకు,--ఉ 3 



తెలివితో కాడిన నేద్యము 127 

సాక్రటీసు.--ఈ సంఘమందు వడ్డి ఎంత? 

ను అరా నం రూపాయల ఆరణాలని వినియు 

న్నాను, 

సాకటీసు. ఇంకను నీవు ఈ సంఘమున చేరలేదా? 

గ్ర/మస్థుడు.-- చేర లేదు, 

సాక్రటీసు..-కావున నీవు సోమరివై తకాగావి అప్పుతీసి 
కొనకపోవుటచేతను, పరపతిసంఘమందు చేరకపోనుటచేతను, 

సర్కారువారివద్ద విత్తనములు కొనని కారణమునను, వడ్డి క్రింద 

నీవెంతో నష్టపడుటయేగాక ఏళేట పంటలో నష్ఫికూడ అను 
భవింపవలసియున్న ది కదా? 

లో 
వాల క షఫృము. 

గా ము సుకుజూఅవ్రను కాని సోమరితనమును వదలుట 

సాక్రటీసు.--నెట్టూరున కింతసమాపమున కాపురముచే 

యుచు నీవేల వరిపైరు వేయుచున్నా వు! 

గ్రామస్థుడు.--మంచి రెతులందరు ఇళ్లు చేయుచుందురు. 

సాక్రటీను.--మోా గా, మమునుండ్ నెల్లూరికి రైలును, 
లో 

గ్రామస్థుడు. -- ఉన్నవి. కాని, వర్శిపెరునకును ఏనికిని 

సంబంధ మేమియున్న డి? 

సాకృటీసు,  నెబ్లూరువంటి పట్టణములో కాపురము 

చేయువారు కూరగాయలు, అరటాకులు, పొగాకు, పచ్చిగడ్డి 

మొదలగువానిని ఎక్కువ ధరలిచ్చి కొనుచుందురుగ దా? 
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గ్రామస్థుడు.--కొండురనియే అనుకొనుచున్నాను. కాని, 
ఏనికిని మాకును ఎట్టి సంబంధములేదు. మేము రైతులము; 

తోటమాలీలము కాము. 

సాక్రటీసు.--వరిపండనున్న ప్పుడు తెవుళ్ణువచ్చుట కలదా? 

గ్రాామస్థుడు,--క లదు, 

సాక్రటీను.నీ పొలములోని వరిని నీవు కోయవలసిన 
కాలమున తక్కిన శనైతులుకూడ వరికోతలలో మునిగియుం 

దురా? 

ar 
సా కటీను.అబ్లన, ఆ సమయములో కూలివాం డు, 

దొరకుట కష్ట మేనా? 

గ్రామస్థుడు.--అవును. 

సాక్రటీసు.-పై ర్లకు తెవుళ్లు వచ్చుటయేగాక, లాభములో 
చాలభాగము కూలీల క్రింద ఖర్పుగుచుండుట స్పష్టమేనా? 

గా మ చారలను, 
a 

సాక్రటీసు. అబన తోట చేద్యముచెసి, గొప్ప ఖరీదు 

గల కాయగూరలను పండించి, ఎక్కు న లాభము నేల సంపాదిం 

పన్రీ నెల్లూరికి సమాపమందుండుటనలన నీవనుభవించవల 

నిన లాభ మిదియేకదా? 

గ్రామస్థుడు. మా శెవ్వరికి ఈ ఆలోచన తట్టినదికాదు. 

ఇట్టి పనులు "కేటి మాలీలు చేయతగినవని మేమనుకొనుచుం 

టిమి. 
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సాక్రటీసు.--భూమినుండి విశేవలాభమును సంపాదించు 
టలో పరువుకు భంగమేమైన ఉన్న దా? 

గ్రాామస్థుడు.--ఎందుకుండును? అట్లు చేయుట యీకచా 

గ్వేష్టమైన పని, 

సాక్ర్రటీసు.--నీవు పర్షియ౯ారాట్నమును కొనియున్నా ను 
గదా? 

త న 

సాక్రటీసు.-- దానికి సంవత్సరమునకు ఆరుమాసములు 

ఎట్టి పని బచేకయుండునుగ డా? 

రాం లలనా. 

స్నాకృటీసు. _ అళ్లన నూతిని త్రవ్వుటకును, పర్టియ౯కా 
రాట్నమును సేకరించుటకును, నీవు ఖర్చు పెట్టిన ద్రవ్యము ఆరు 
మాసములు నిరుపయోగమై యుండునుగదా? 

గామస్థుడు.నిజమే. 

సాక్రటీసు.--కాని సంవత్సరముపొడుగునను ఏదో ఒక 
విత్తనమును నాటుచు ఏదో ఒక పంటను కోయుచు ఉండిన 

యెడల నీకును నీ పశువులకును నీ రాట్నమునకును పనిలేక 

యుండుటగాని, మహసూలుకాలములో శక్షికిమించిన పని యుం 

డుటయు కూలివాండ్రకు ఎక్కువకూలి నియ్యవలసియుండు 

టయుగాని సంభవింపదుగ దా? 

రు కుకార వును: 

సాక్రుటీసు.--అశ్సైన నీకును నీ పశున్రలకును సంవత్సరము 

పొడుగున పని యుండునట్లును, ఒకప్పుడు శక్టికిమించినపనియు మరి 
9 
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యొకప్పుడు పనియే లేకపోనుటయు లేకుండునట్లును నీ వేర్పాటు 
చేసికొనవలెను. ఇట్లు చేసికొనినయెడల నీ నూతివలనను నీ 

'రాట్న మువలనను అధికమగు లాభము పొందగలను. 

సంధు నేవ 

స్నాకటీను. -- గ్రామస్థులారా, ఈ రోజు నేను వాల 

విచారపడవలసియున్నది. ఆదర్శ పాయములగు గాామము ఘా 
లను మాడగలుగుదునని ఎంతో ఆశపడియుంటిని. కాని. 

గా మసులు._వమిటీ. అటివి కనివీింపలేచా? 
J టి లు 

సాక్రటీసు. -- అగ్రగణ్యములగు [గ్రామము లనేకము 
లున్నవి. కాని, మురికి, పెంట--ఈ విషయములలో అవి అగ 

గణ్యములు. 

ప్ర గ్ అము 1 
గ్రాన్యులుాలల ఆలాగు సలవిచ్చుచున్నారు? మూ 

ఇక్కడికి 'వెళ్ళియుంటిరి? 

సాక్రుటీసు. -- వైద్య శాలయుండు (గ్రామమునకు వెళ్లిన 

యెడల అట్టి (గామము పరిశు భ ముగను, ఆరోగ్యముగను 

ఉండుననియు, అందులోని విల్లలందరు శ్నభ్యముగను ముఖవికా 

సముతోడను ఉందురనియు, అకగడివారు దోమతెరల నుప 

యోగించుచుందురనియు, ప్రతి విషయమందును ఆ గ్రామము 

ఆదర్శముగనుండుననియు ఎంచియుంటిని, 

అస మ గి (గ్రామస్థులు. ఆలాగున తేజ 

సాక్రటీసు. -- లేనేలేదు. వైవ్యశాలయు చదువుకొ'నిన 
వైద్యుడును ఉండిన గ్యామము ర్రితర (గామములవల అపరిశు 

(భముగను, అసవ్యాముగను నుండెను. వైద్యళాలసమాసమం 
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దలి స్థలముకూడ ఇళ్లే యుండెను. లోపములను మాపుట 

శిటి పయత, ము జరిగియుండ లేదు. 
ట్ ౪ a 

(గ్రామస్థులు.--మా కేమియు ఇది యొక్ వింతగ కనబడుట 

"లేదు. అయిదార్లురు ఉపాధ్యాయులుగల వాఠశాలలుండు 

్రామములుకూడ తక్కిన ్రామములనలెనే యున్నవి. ఇట్టి 

సందర్భములో వైద్యశాల యున్నంతమాత్రమున మము 
చక్క_గయుండునని మా లేల అనుకొనవలెను? 

టై 

సాకటీసు.--నేనొక ఇనాందారుని (గ్రామమునకు వెల్లి 
యుంటిని. (గ్రామమంతయు అతడోక్క-నిదే. కాని అదికూడ 

తక్కిా-న గ్రామములనలెనే యుండెను. కొంతసేపటివరకు నే 

చచట ఉండినది నాకే తెలియలేదు. మాలిన్య విషయమున 

ఈ (గ్రామము ఇకర్మగామముల శేమాత్రము తీసిపోయినది 
ey, 

కాదు. 
శ్ 

(గామస్టులు, .—మమేమో బాగుపడగలమని మా రెల్ల 

ప్పుడు అనుకొనుచుందురు. మాలో చదునుకొన్న వారును, 

చదువు లేనివారును, ధనికులును, దరిద్రుులును ఒేతీరున ఉన్నా 

రన్నమాట మోరింక్ను తెలిసికొనకుండుట చాల ఆశ్చర్యముగ 

నున్నది. ఇతరు లెవ్వరు మము బాధ పెట్టకుండునంత వరకును, 

మాకు కావలసిన భోజనాది సౌఖ్య ములు లభించు చుండునంత 

నరకున్సు ఇట్టి విషయముల నువేవేంచుటయే మా స్వభావము, 

సాక్రటీసు.--మా మాటలు మిక్కిలి ఆశాభంగకరము 

లుగ నున్నవి. ఈ మా స్వభానము వమూారునంత వరకు అభివృద్ధి 

కవకాళశములేదనియే చెప్పవలసియున్నది. వదో ఒక గోప్ప 
లోపము ఎచ్చటనొ మోయందున్న దని చెప్పక తప్పదు. 
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[గ యలు, .--మిోారు చెప్పునది సత్యము. 

సాక్రటీసు.--ముసలివారగు మిమ్ము మార్చుట కష్టసాధ్య 

ముం యువకుల ద్యారా మార్పుల లో జరిగించుటయే మంచి 

దని తోచుచున్నది. 

(గ్రామాస్థులు.-అవును. పెద్దవారి స్వభావమును మార్చుట 

కంటు పిల్లల స్వభానమును మార్చుట సులభము. 

సాక్రటీసు.--అశ్హైన మన యుపదేశమంతయును పిల్లలకు 

చేయుటయే ఉత్తమము. జీవించియుండుటయనిన, తినుట నిద్ర 

పోవుట చుట్ట తాగుటమా త్రమే కాదనియు, తేమ జీవితములను 

చక్క_బరచుకొనుటయందును ఇతరులకు కావలసిన సహాయము 

చేయుటయందును ఆ సక్తికలిగియుండుటయీ జీవిత మునకు లతుణ 

మనియు చిన్న వారికి నేర్చనలెను. 

గాతుంలరకారార్ చాల శ్లాఘాపాత్రమగు కార్యము. 

కాని దీనినిచేయుట ఎట్లు? 

సాకృటీను.“బాలభటోద్యమి” మను ఒక ఉద్యమ 

మునుగురించి వినియున్న ట్లు నాకు జ పృ. _ దానినిగురించి మా 

"శ్రీమైన తెలియునా? 

(గ్రామస్థులు, బాగుగ నున్నది. ఉత్సవసమయమున నొక 

ప్పుడు ఈ బాలభటులు వృద్ధ న్రీలకును, చిన్న పిల్లలకును సహో 

యముచేయుటయు, లోకులచే నీచములని యెంచబడు పరిచర్య 

లనుగూడ ఇతరులకు చేయుటయు మేము చూచియున్నాము, 

సాక్రటీసు.--నేను కోరుచుండునది ఇదియే. నీచములని 
ఎంచబడు పరిచర్యలనుచేసి, ఇతరులకు సహాయపడ సిద్ధముగ 

నుండువారలు మనకు కావలసియున్న ది. సేవాధర్గములను, 
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అభివృద్ధియందు 'కాంతును, స్వార్ధ త్యాగమందు ఆసక్తిని చిన్న 

వీల్లలకు నేర్చువారు ఇప్పుడు కావలసియున్నది. 

్రామస్టులు.--మా సూచన మిక్కిలి చక్కగనున్నది, 

ఇట్టి బాలభటులను తయారుచేసి నూకు తోడ్చడునట్లు గావించు 
టకై. మేము ప్రయత్నించెదము. 

సాక్రటీసు. -- వీనినన్నిటిని నేర్చుకొనవలసినవా రొక 
చాలురువూత్రమే కాదు. కళాశాలలందు చదును యువకులు 

కూడ ఈ సేవాదర్శములను నేర్చుకొని, సర్కారు ఉద్యోగ 

మందుగాని, ఉపాధ్యాయనృ | త్రియందుగాని ప్ర వేశించినత ర్వాత 

ఇతరులకు సహాయముచేేసి దేశమును మంచిసితికి తీసికొని 

రావలయుననెడి దీక్షగలవారు కావలెననియే నా యుద్దేశము, 

గ్రామస్థులు. .--మా కోరిక చాల గొప్పది. మా కళా 

శాలలతోడనే పాఠశాలలతోడ న్కు అందులోని అందరు ఉపా 

ఢ్యాయులతోడను మోారు సంబంధము కలుగజేనికొని, మా 
కోరిక సఫలమగునట్లు వారిచేత పనిచేయించవలెను. 

సాక్రటీశు.--ఆలాగే చేయనలసియున్నది. విదా్టవంతు 

లందరిలో సాంఘీకసేవవిషయమై నూతనోత్సాహము పుట్ట 
నలెను. అట్టి ఉత్సాహము కలిగినయెడల వా శేవృ_ర్తియం 

దున్నను ఇతరులకు సహాయముచేయ ఆసక్షిగలవారగుదురు, 
రాములు మరియొక కహ్పమున్న ది, (గ్రామమును 

శు భ్రముగానుంచు విషయమున వైద్యుడును, ఇండ్లను నివాస 

యోగ్యములుగ చేయు విషయమున ఇంజనీయరును, పిల్లలసెంచు 

పద్ధతులను స్రీలకుపచేశించు విషయమున ఉపాధ్యాయుడును. 

ప్రజలకు సపోయముచేయవలయుననిన ఈ ఉదోోగస్థులందరు 

'హెచ్చుజీతములు బత్తేములు కోరెదరు., 
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సాక్రటీసు.--అట్లు కోరజాలరు, ముఖ్యముగ కళాశాల 

లందలి ఉపాధ్యాయుల ద్వారా సాంఘీక సేవయొక్క_ మహిమను 

గరించి యువకులందరికి బోధింపగలిగినయెడల ఉద్యోగస్థులిట్టి 

కోరికను కోరజాలరు.  పాఠశాలలందుండునపుడు బాలభటు 

లుగ పనిచేసి ఆత్తవిశ్వాసముగలవారై. స్వార్థత్యాగము చేయు 

టకును పరోపకారముచేయుటకును అల వాటీపడినవారగుదురు; 

పాఠళొలలనుండి కళాశాలలను ప్ర వేశించినతర్యాత గూడ బట్ట 

అలవాటులే వారికి దృఢముగ పట్టువడును. అటుతర్వాత వారు 

విద్యార్థిదశను దాటి గృహస్థులైనవిమట గూడ పరోపకారబుద్ధి 
గలవారై. ఇతరుల గృహములను, గామములను చక్క_ పెట్టు 

విషయమునను, వారి సౌఖ్యమును నృద్ధిచేయువిషయమునను 

ఎంతో తో డ్పడగలరు. 

(గ్రామస్థులు, సన (క్ టీసుగారూ, వా యుద్దేశము కొన 

సాగుగాక, కంస సాగనయెడల మా దేశము భూలోకస్వర్ల 

మగుననుటకు సంచేహాములేదు. 

వెండి బంగార ముల తగుల బెట్టుట 

క్రటీసు కొొంవరు రెతులతో కలని వాలములవెంట 

య. పంటలు చాల హీనముగ ఉండుట చూచెను. 

సాక్రటీసు.--పంట ఇంత హీనముగ ఉండుటకు కారణ 

మేమి? 

(గ్రామస్థులు.--మా భూములు ఏశేటికి నిస్పారములగు 

చున్నవి. 

సాకృటీసు.--వల? 
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(గాామస్టులు.-- కారణము తెలియదుగాని, భూమి సార 

హీ,నమగుచున్న దనుటకు సందేహమేమియు లేదు, 

సాక్రటీను.--అనేకులిట్లు చెప్పుట నేనుకూడ వినియు 

న్నాను. వేడనంతయును పిడకల పెట్టుట మోకు మూమూలే 

గదా? 

గామస్థులు._అనును. అనాదినుండి మాకిది ఆచారము, 

సాక్రటీను. -- గ్రామములోని భూమినంతయును ప్రతి 
సంవత్సరము మారు సేద్యము చేయుచుందు రా? 

లో 
జనసంఖ్య హౌచ్చినది; భూమినంతయును సాగుచేయుట అత్యా 

వశ్యము. 

గామ*ంలు. ప సుతము ఆలాగే చేయనలసియున్న ది, థ ఈ 

సాక్రటీసు.--పూర్వ కాలమం దిట్లుగాక రెండు సంవత్సర 

ములకో మూడు సంనత్సరములక్రో ఒకోపర్యాయము భూమిని 

సాగుచేయక బీడుగ ఉంచుట ఆచారముగనుండెను గదా? 

నం కారి 

సాాక్కటీసు.__ ఈ కాలమందు మారు భూమికి ఎక్కువ 
సత్తువచేయుట లేదు గదా? 

గ్రామస్థులు. ప్రతి సంనత్సరము పతి గ్ర య్యికు కావలనసీ 

నంత ఎరువు దొరకుట లేదు. 

సాక్రటీసు.--ఎగువు భూమికి ఆహారమువంటిడనామాట 

మో రెరుగుదురా? 

గ్రామస్థులు. ఎరుగుదుము. 
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సాక్రటీసు.--భూమిలో సండు ధాన్యము, గడ్డి--వినినుండి 
= 
౦0౮ యేనా ఈ వేడ అంతయు వ వచ్చుచుండుట? 

(మలు .--అవ్రను, 

సాక్రటీసు.--అనగా వశుట మిరు భూమిలోనుండి దాని 

సారమును తీసికొని, అందుకుబదులు దానికి కానలసిన ఆహార 

మును ఇచ్చుటలేదనియే గదా అర్థము? 

(గ్రామస్థులు.--అంతే. 

సాక్రటీసు.--వశుట మా భూములను పస్తుపెట్టి వాని 
నుండి విశేషమగు పంటల నవేవ్నీంచుటయీ గదా మీరు చేయు 
చుండుపని? 

మ లు అనను 

సాక్రటీసు.--పూర్వ కాలమున మిరు వకేటగాక రెండు 

మూడు సంనత్పరముల కొకపర్యాయము సేద్యను చేయు 

చుండినందున సారమును గోలోయిన భూములు తిరిగి సార 

వంతములగుట కనకాశముండెను. ఇస్పుడన్ననో మో శేకేట 
సాగుచేయుచున్నారు. అందుచే భూమి రానురాను నిస్పార 

మగుచున్న ది; దానికి కానలసిన సత్తువచేయుటకు మోరు వెను 

దీయుచున్నా రు. 

(గ్రామస్థులు. మిరు చెప్పునది నిజమనియు, రానురాను 

పంటలు తగ్గుటకు కొరణమిడియే అనియు మాకిప్పుడు తోచు 
చున్నది. 

సాక్రటీసు.--*మేము భూమిని పస్తు పెట్టితిమి; ఈ కారణ. 
ముచే మాకు భూమినుండి తగిన పంటలు లభించుటలేదు,” 



వెండి బం గారముల తగుల బెట్టుట 187 

అని మిమునే నిందించుకొనుటకు బదులు భూమి సారహీన 

మగుచున్న దని భూమిపై నేరమునుమోపుట ఉచితముకాదు. 

గా రకనిటోరు చక్కగ సలవిచ్చి తిరి. 

సాక్రటీసు. -- కాన్రన మంచిసంటలు సండనలయుననిన 

మీరు వీడకలను కాల్పుట మాని మరిదేనినైనను నంటచెరకుగ 
నుపయోగింపనలెను; లేడా, మనేదైన ఎరువును మారు సంపా 
దింపవలెను. మా సృయత్నీ ములు ఫలించువరకు మో ట్టు 

దలను విడువకూడదు. ఇప్పుడు నూరు చేయుపషితిని మోకు 

మంచిపంటలు పండనేపండవు. 

స 
య 

ee 

సాక్చటీను.పడకలకు బదులు మరి దేనినైనను వంట 
చెరకుగ ఉపయోగించుట మేలని నాకు తోచుచున్నది. 

(గ్రామస్థులు.--మ రేదియున్న ది. 

సా క్రటీసు._ ముఖ్య ముగ పాలుకాచుటకును దాలివేయు 

టకును గదా మోకు వీడకలు కానలసియుండుట? 

గామస్తులు.-_అన్రను. వంటకు కళ్షైలో బొగులో పనికి 
థి లు ౧ లో 

సాక్రటీసు. -- అక్హైన తకిానవానికికూడ కళ్చాల నుప 
యోగింపకూడదా? శాచకుండగనే కొందరు పాల నుపయో 

గించుట మో చెరుగరా? 

గ్రామస్థులు. -- ఎరుగుదుముగా ని, కాచుటయీ మా 
స లో 
ప్రము. 

న్న మస్థులు.--నిడము. 

సాక్రటీసు. -- అశ్తాన పాలనుగూడ కళులతో శకాచ 
తై (3) . 

వచ్చును, 
1 
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గ్రామస్థులు.--కశ్చైలత కాచినయెడల పాలు పొంగి 

పోవునను భయముచేత మా ఆడువాండు, తక్కిన పనులన్ని 

టిని మానుకొని వాయ్యిదగ్గర ఉండవలనివచ్చును, 

సాక్రటీసు.--వారు చేయు తక్కిన పనులేమి ఉన్నవి. 
(గ్రామెస్థులు.--మ లేమి ఉన్నవి? మరికొన్ని వీడకలపెట్టు 

టయే. 

సోక్రటసుకొని, క కుల నుపయోగింప సాగినమెడల 

పిడక ల పెట్టవలసిన . ఆవళ్యక త ఉండదు; కావున మో స్త్రీలు 

పొయ్యిదగ్గర కూర్చుండుట కవకాశము కీలుగును. అట్లు 

కూర్పుండునపుడు వారికాలము వ్య ర్ధము కాకుండుట కె 

వారు బట్టలు కుట్టుకొనుచుండవచ్చును; లేదా పిల్లలకు చదువు 
చెప్పుచుండనచ్చును; మశేడైనపని చేసికొననచ్చును. 

గామస్లులు.నిజమే. _ వీడకలపెట్టుట మానినయెడల 

మా స్తీలశెన్ని పనులచేయుటశైనను వ్యనధియుండును. బడికి 
పోనుటకు మా ఆడపిల్లలు ఆరంభించినత ర్యాత వారు నేర్చు 

కొనిన పనులనన్ని టిని వీరుకూడ చేయగలిగియుందురు. 

స్మాక్రటీను. _ అక్సైన విడకల పెట్టుటను మాని, పాలు 

కాచవలసినచ్చినపుడు కొక్లైెలతో కాచి, పొయ్యిదగ్గర కూర్చుం 
డుటయే _సెష్టము. 

(గ్రామస్థులు.--మాకు కశ్చైపుబ్లలు ఎట్లు దొరకును? 

సాక్రటీసు.--కళ్చైలుకూడ నరిమొదలగు పై ర్లవంటివే. 
క కులు కావలసినయెడల మిరు చెట్లను పెంచవ లెను, 

గ్రామస్థులు. -- కట్టెలకై చెట్లనుపెంచుట ఎవరైన కొని 
(|) 

విని యెరుగుదు రా? 
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సాక్రటీసు. -- కలపగాన్సి కళ్టైలుగాని -కానలనినప్పుడు 
తెలివిగల ప్రతి మనుమ్యుడు చెట్లను పెంచక ఏమిచేయును? 

గామస్థులు.--సరే. మంచిది. మేముకూడ చెట్లను 
a 

'పెంచెదము. కాని, వానిని పెంచుటకు వ 

సాక్రటీసు.--ఇదియొక కష్టమూ? మా గ్రామములోప 

లను బయటను ఉండు బీడు ప్రదేశములు, మో ఇండ్రచుట్టు ఉండు 
దొస్లు, చెరునులగట్లు, రసాలకు రెండుప్రక్కొలనుండు ప్రచే 
శము--ఇవన్నియు చెట్లను వేయుటకు తగిన స్థలములే. ఇది 
గార అనేక గామములకు సమీపమున గుట్టలు, సాగుకుపనికి 

రాని భూములు ఉన్న పి; మరికొన్ని (గామములకు చుట్లు 

నిరుపయోగములగు ముండ్లపొద లెన్ని యూయున్నవి. వీనిని 
కొట్టివేసి, వీని సానమున వెట్లను నాటవచ్చునుగ దా? 

య ౧౧ 

(యను లాప్ దంతయు చేసినప్పటికిని మాకు సరిపోవు 

నంత కట్టలు దొరకవని మేమనుమానపడుచున్నాము. 

సాక్రటీసు.--ప్రయత్నముచేసి చూడుడు. అప్పటికికూడ 
చాలకపోయినమెడల రాతసిబాగ్గు నుపయోగింపనచ్చును. 

మోరందరు కలసి బండ్లఫొలది బొగ్గును ఒశేపర్యాయము 

కొనుటకు వర్పాటుచేసికొనినయెడల మోాకొది చౌకగ దొర 
కును. అప్పుడు మో పొలములకు కానలసిన ఎరువు (వేడ). 

దుర్వినియోగము కాకుండును. 

గ్రామస్టులు.--ఇది చాల కష్టమైనపని. పేడను ఎరువుగ 

ఉపయోగించుట లాభకరమని మేమందరము గ్రహించిన 

తర్వాత ఈ పనిని .రెలురోడ్డుకు సమాపముననుండు గ్రామ 

ములవారు చేయతగియుండును. 



140 స్నా కృటీసుయొక్కె_ సందేళము 

సాక్రటీను.--( వెళ్లి పోవుచు) అన్ని టికంకెను అద్భుతమగు 

శక్టియొకటి యున్నది. అదియే విద్యుత్తు (ఎ లక్టిసిటి. నదులలోని 
నీళ్లనుండి దాని నుత్స త్తిచేసి తీగొలమూలముగ దానిని తీసి 

కొనిరానచ్చును. అద్భుతమగు ఈ విద్యుచ్చ కి కితో మిరు దీప 
ములు పెట్టుకొననచ్చును; వంటచేసి సికొననచ్చును. ఇదిగాక మరి 

ఎన్నియో పనుల చేనికొననచ్చును. కావున మోకు కానలసి 

నన్ని కళ్టులు దొరకనప్పడు మారీ శక్తిని ఉత్స_త్తిచేసి వీల 

మోదుగ తీసికొనివచ్చి నంటపనులను చేసికొనినయెడల 

అమూల్యమగు వేడ అంతయు మా పాలములకు సత్తున 

యగును. 

(గ్రామస్థులు.--మిది చాల దూరదృష్టి. కాని ఇదివరకు 

మోారుపదేశించిన దానియంబెచ్చటను మాకు లోపము కను 

వీంపలేదు. ఈ కారణముచే అద్భుతమగు ఈ విద్యుచ్చ క్తి 

విషయమునకూడ మిరు చెస్పునదంతయు జరుగగలదను 

నమకము మాకున్నది. 

సాక్రటీసు.--దీని కేమి” పరీశ్నీంచి చూడవచ్చును. కాని 

విడక లను కాల్సి వేయుటయనిన వెండి బంగారముల మంటల 

పాలుచేయుటయని మోారు గ్రహించి ఈ అలవాటును మాన 

నలెను. మో ఆహారపనవార్థములనుగాని, పశువుల ఆహార 

పదార్థములనుగాని మోరు కాల్చివేయుట కష్ట కిష్టపడెదరా? అన, 

ల. అహారపదార్థమగు వే వేడనుమూత్ర, స్? మో రేల కాల్చి 

వేయవలెను? 

(గ్రామస్థులు.--మారు చెప్పునదంతయు ఆచరింపదగినదే, 
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స్నాకృటీను.కొ న్ని రోజుల శ్రిందటనే నొక యంత్రమును 

చూచియుంటిని. పాలనుండి మోగడను వేరుచేయు శక్తి దానికి 
గలదు, జాని నుపయోగించినయడల అన స్పటిక ౦కు అధిక మై 

నట్టియు, ళు భ్యమైనట్టియు నెయ్యి క కైల ఖర్చు విస్తారము లేకుండ 

బహూ స్వల్ప కాలములో లభించూనని తెలియుచున్నది. అట్టి 

యంత్రము నొకదానిని మో రేల ఉపయోగింపకూడదు? 

Cy Mes యూాగించెదము. 

నిగర్థకి వ్వయము 

గా మసులు. _ సా కటీసుగారూ, దినదినమునకు మా 
a) 

దారిద ద్య మధికమగుచున్న ది. 

సాక్రటీసు.--సందేహము లేదు. కాని నాకుమాత్ర మిది 

మొక వింతగ కన్సడుట లేదు. 

(గ్రామాస్థులు.--ఏమి ఆలాగు సెలవిచ్చుచున్నారు. 

సాక్రటీసు.--ప్రతివస్తువును వ్యర్గపుచ్చుట యేగదా మా 

స్వభావము. 

త. అ వర్ణ పుచ్చుటయా? వ్యర్థపుచ్చుట కేము 

న్నది? కం శువ్క_దరీ ద్రులకు వ్యర్థ “పెట్టుట శ్వేదైన ఉండిన 

గదూ? 

సాక్రటీను.-మిోాశేమన్నను సశే. ప్రపంచము లోనివా 
రందరిలో వ్యర్థపుచ్చు విషయమున మో రగ్రగణ్యులు. 

గ్రామస్థులు.అయ్యా, మా అర్థము తెలియుట లేదు. 

మేము జూదమాడుటలేదు; తౌగుటలేదు; వెలగల బట్టల 

కొనుట లేదు, మోటారుబండ్లలో తిరుగుట లేదు. 
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సాక్రటీసు.--మోా ద్రవ్యమును వ్యర్థపుచ్చుట కివిగాక 

ఇ్రతరమార్లము లెన్ని యాయున్న వి. 

(గ్రామస్థులు.--వానిలో కొన్ని టినైన చెప్పిన బాగుండును. 

స్నాకటీను.-మంచిది. వినుడు. గ్రామములోని పంటను 

చెక్తను గాలికి ఎగిరిపోవునట్లును, పశువులు త్రొక్కి వేయునట్లును, 

ఎండకు ఎండిపోవునట్టును, వానకు కాష్టకొనిపోవునట్లును 

బయలు పృదేశములలో దిబ్బలుగపోసి త పుచ్చుచున్నారు. 

మొట్టమొదట చెప్పదగిన డిదియే. 

(గ్రామస్థులు. .--అవును. మోరు చెప్పునది నిజమే. 

సాక్రటీసు.-- భగవంతుడిచ్చినవానిలో నెల్ల ఉతృష్టమగు 
పదార్థమును మిరు న్యర్థపుచ్చుచున్నారు. 

గా మసులు. ఏ ది? Mer ఏమిటి 

సాక్షటీసు. _-మారు వేడనంతయును కాల్చి వేయు 

(గ్రామస్టులు.--నిజనెొ. 

సాక్రటీసు. -- మంచి విత్తనములకు మారుగ చెడువిత్తన 
ములను చల్లి మారు మా కాలమును శరీర శ్రమమును వ్యర్థ 
పుచ్చుచున్నారు. 

ప స న నిజమే. నిశనముల నెక్కడ 

కొనవలెనను విషయము మేము వివారించుటయీ లేదు. 

సాక్రటీసు.--చెడ్డపళువులు, మంచిపళువులు తినునంతటి 

ఆహారమును తిని, అవి చేయు పనిలో సగముపనిచేయుచు, అవి 
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ఇచ్చు పాలలో సగముపాలను ఇచ్చుచున్నను మిరు మంచి 

పశువులను పెంచుటకు బదులు చెడ్డపళువులను “పంచుచుం 

దురు, 

నల ఎం జంఅనను ఈ మ మారు 

చెప్పునదే సత్యము. 

సాక్రటీసు.--పిండి విసరుటకును వడ్రను దంచుటకును 
మిషన్లు ఉన్న ప్పటికిని ఈ పనులను మొ ఆడువాండ్ర చేత చేయిం 

చుచు వారి కొలమునంతను న్యర్థపరచుచున్నారు; ఇమే వారి 
చేత పిడకల పెట్టించుచు పిల్లలను సరీరఖీంచి సంచుటయందును, 

పకపక. “కావలసిన బట్టలు కుట్టుటయందును లాభకర 

ముగ ఉప యోగింపదగిన వారికాలమును వ్యర్గపరచుచున్నారు. 

(గ్రామస్థులు.--ఇదికూడ నిజమే, 

సాక్రటీసు. -- కుట్టుపనివాని చేత బట్టలు కుట్టించుటచే 

మా ద్రవ్యము వ్యర్థమగుచున్న ది; మా nee gy యు వేతు. 

వలన్క మో పిల్లలు అసహ్యాముగను, అనారోగ్యముగను తగిన 

సంరత్షుణ తేనివారివలెను ఉండుట సంభవించుచున్న ది. 

(గామస్థులు.--అవును. 

సాక్రటీసు. -- పర్షియక్ రాట్నము నుపయోగించుటకు 

బదులు కవిలగట్లి మోయొకఠ్రాయు, మో పశువ్రులయొక్క_ యు 

కష్టమును వ్యర్థిపుచ్చుచున్నారు. 

(గ్రామస్థులు.--అవును. 

సాక్రటీసు.--చిన్న దియగు కొడవలితో పండినపై ర్లను 
కోయుచు మా కాలమును కష్టమును వ్యర్థపరచుకొను 

చున్నారు, 
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గా మసనులు.-_నిజమే. మా కొడవలి చాల చిన్న దని 
J థ@ 

మేము ఒప్పుకొనుచున్నాము. 

సాక్రటీను.-- సాత కాలమునాటిదియగు బూ నాగేలు 

వంకరతిరిగిన ఒక కొయ్య యేగదా? సర్కారు వారు అమ్ము 

చుండు నాగలి దీనికంశు నాలుగింతలు మంచిదియని మో చెరి 

గియు, మోరీ పూర్వకాలపు నాగలినే వాడుచున్నారు. 

రు తుారనునుః 

సాక్ టీసు.--దీనిమూలమున మోకాలము కష్టము న 

క జ 

(గానున్థైులు, న పి 

సాకృటీసు.--మిోరు పా ద్రవ్యమును నగలకు ధారవోసి 

ఎంతో ద్రవ్యమును కోల్చోవుచున్నారు. 
; Stee + యి (మ: ఇదిరూడ నిజమె. 

స్మాక్రటీసు. -- కాలక్రమమున ఈ నగలు అరిగిపోన్ర 

(గ్రామస్థులు.--బహూ వేగముగ అరిగిపోవును. 

సాక్రటీసు. -- ఈ డబ్బునే పరపతిసంఘమునందు చాచి 

యుంచుకొనినయెడల అది క్రమక్రమముగ వృద్ధియగునా? 

ట్ర లాగాను, 

సాక్రుటీసు.--దోమ తెరలను, కై (నాను ఉపయోగించని 
కారణముచేతను, టీకాలవేయించుకొనని కారణముచేతను 

మారు మో ఆరోగ్యమును చెడగొట్టుకొనుచున్నా రా?! 

బుుులుకార నును: 
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సాక్రటీసు. _ విస్తారముగ ఖర్చు పెట్టి వివాహములను, 

కర్తాంతరములను, ఉత్పవములను జరిపించుటచేతను, కోర్టుల 

శిక్కుటచేతను మూ ధనము వ్యర్థమగుచున్న చా? 

(గ్రామస్థులు.--ఏీటి కై మేము చాల డబ్బు ఖర్చు పెట్టు 

చుండుట నిజమే. 

సాక్రటీసు. _ పరపతిసంఘమందు చేరి నూటికి తొమ్మిది 
రూపాయల ఆరణాల వడ్డిచొప్పున అప్పుతీసికొనుటకు బదులు 
సాహూుకారువద్ద నూటికి ముప్పది ఆరు రూపాయల వడికి అప్పుల 

తీయుచున్నా రా? 

గ్రామస్థులు. ఈ పారపాటునుగూడ చేయుచున్నాము. 

సాక్రటీసు.--మరికొన్ని నిదర్శనములను చూవింపవలెనా, 
లేక్, పెన చెప్పిన అంశములనుండియీ మిరు వస్తువుల నేవిధ 

ముగ వ్యర్థపుచ్చుచున్నారో స్పష్టమగుచున్న దా? 

(గ్రామస్థులు.--చాలును, చాలును. దుర్వ ప్రియము చేయు 

వారిలో మేమగ్రగణ్యులమనుట స్పష్టమే. 
లు 

సాక్రటీను.-- కావున మిరు ముఖ్యముగ గమనించవల 
సిన విషయమొకటియున్నది. మోరు ధనికులగుటకు అద్బుత 
ములగు కొ, త్త యంత్రములుకాదు కావలసినవి; టేవుడిది 
వరకు మోకిచ్చియుండు ధనమును తక్కిన సదుపాయములను 
వ్యర్థపుచ్చుకొనక సార్థకముగ ఉపయోగించుకొను విధమును 
మిరు నేర్చుకొనవలెను. ఉన్న దానిని వలాగు ఉపయోగించు 
కొనవలనినది, ఏలాగు ఖర్చు పెట్టవలసినది మిరు తెలిసికొనుట 
అవసరముగాని క్రొ _త్తవిషయముల నేర్చుకొనుట అంత అవళ్య 

10 



149 సా కృటీసుయొక్క. సందేశము 

కముకాదు. మా కిష్టమున్న యెడల మిరు వ్యర్థపరచు మరి 
యొకదానిని గురించి చెప్పెదను. 

(గామస్టులు._ఏమిటి అది? లన్నిటిని వింటిమి గనుక 

దీనినికూడ వినుటయీ మంచిది. 

సాక్రటీను.--ఇట్టివి అనేకములున్నను ఒకటిమాత్ర మే 
ఇప్పెదను,. 
న ఇిలనిండంః 

సాక్రటీసు.--ఆ కనిపించుచుండు పొద ఏమిటిది అందు 
లోని చెట్లను కొట్టివేసి అమృకూడదా? 

గ్రామనస్టులు.---మా పూర్వులు దానిని పశువ్రల బీడు 
“క్రింద ఉపయోగింపవలసినదని వర్పాటువేసియుండిరి. అందు 
లోని చెట్లను కొట్టి వేయకూడదు. 

సాక్రటీసు.--అందులో చెట్లు పొదలు ఏమిటి? 
్రా/మస్థులు.--జీలుగు, నాగు జెముడు ముఖ్యములైనవి. 

సాక్రటీసు. వీనిని పశువులు తినునా? 

(గ్రామస్థులు.--తినవు. 

సాక్రుటీసు.--అక్క డ గడ్డి పెరుగుచున్న దా? 

గా మస్థులు. — పొదలు, ముంక్షు బలసిపోయియుండుట 

చేత గడ్డి పట్టుటకే అవకాశము లేదు. 

సాక్రటేసు. ,- చూచితిరా? పశువులమేతకని పూర్వులు 

వర్చాటుచేసిన ఈ బీడు ఎట్టి స్థితికివచ్చినదో? నిరుపయోగము 
లగు ముండ్ల చెట్లు బలసిపోవుటచేత పశున్రలు తినుటకు గడ్డి 

'లేకపోవుటయీగాక అవి నిలుచుటకుకూడ స్థలము లేకున్న ది. 
ఇది వ్యర్థపుచ్చుటయే కదా? 
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గ్రా/మస్థులు.--అవును. మాలోని మరియొక లోపమును 

మోాేలాగో కనుగొంటిరి, 

సాక్రటీసు.--మిా పూర్వూలెంతటి బుద్ధిమంతులో మిం 
తటి బుదిహీకులో చూశుడు. పశువులకు కావలసిన గడ్డి 

సెకుగుటకును, వీడకలకు బదులు మోకు కావలసిన వంట 

చెరకు సులభముగ దొరకుటకునుు, వేడ అంతయు భూమికి 

బరువై భూమినుండి మోకు కావలసిన ధాన్యమును, మీ పశు 

వులకు కావలసిన గడ్జియు విశేషముగ ప్రా, ప్త్రమగుటకును, మో 
పూర్వులు ఈ పశువుల బీడును వర్పరచిరి. తెలివిలేని మారు 
ఉన్న చెట్లను కి కొట్టివేసి, కశ్చైాలకుబదులు పిడకల వాడజొచ్చి తిరి, 

పశువులుతినునట్టి నడ్డినికూడ మోరు పెంచుటలేదు. మో 
పూర్వుల యు డ్రేశములను కొనసాగించుటయీ మో అభి పాయ 

మైనయెడల భూమినంతయును ఆ క్రమించుకొనియుండు లే 

యోగములగు చెట్లను కొట్టివేసి వానిని అమ్మి (లేక మిలో ' 

మోర సంచుకొని) వాని స్థానమున గడి విత్తనములను వంట 

చెరకుకై ఉపయో గించునట్రియు వూమకాలమున పశువులకు 

ఆహారముగ నుపయోగింపదగిన ఆకులుకలిగినట్టియు, చెట్లవి శ్తన 

ములను నాటుడు, 

గ్రామస్థులు.--మా మాటలు యుక్తములని తోచుచు 
న్నది, మా పూర్వుల యుద్దేశముల కొనసాగించుట కిదియే 
మార్షము, 

క్రుటీసు.--మోకుగల సదుపాయములను ప్యర్థపుచ్చుట 

త. నిమిషమునుండి మో చారి ద్ర్యము' పారిపో 

వును; కాని, అప్పటివరకు అది మిములను విడువజూలదు. మో 
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రిప్పుడు చేయుచుండునబ్లు చేయుచు, సర్కా-రువాశేదో ప్రభా 
వమువలన మా ఆదాయమును "రెట్టింపు చేయగ లరనియు, 

మీరు పన్నులు చెల్లించకపోయినను ప్రభుత్వము కొనసాగు 

ననియు అనుకొనుట నిరర్థకము. మి శ్రేయస్సు మా చేతు 
లంచే యున్నది. 

(గ్రామస్థులు.--సాక్రటీసుగారూ, మిరు చెప్పిన మాటల 
బట్టి మా యుపదేశము సరియైనదని మాకు నమ్మకము పుట్టు 
చున్నది. వదో యొక మంత్ర ప్రభావమువలన లమోధికారులు 

కాగలమనుకొనుట పిచ్చితనము. జీవితమందును, వ్యవసాయ 
మందును మా కిదివరకు పట్టుబడియుండు అలవాటులను 

మార్చుకొని (క్రొత్త మార్గముల ననుసరించుటయే ఉత్తమమని 
తోచుచున్నది. 

చెడ్డ ఆబోతులు 

సాక్రటీసు ఒక బ్రాహాణునితో మాటలాడుచు కూర్చుం 
డియుండగా వారి ప్రక్క- కొన్ని పశువులు పోవుచుండెను. వాని 

మధ్య కొంత వికారముగనున్న ట్రియు, చిన్న దైనట్టియు ఆబోతు 

కూడ ఉండెను, సాక్రటీసు దానిని చూచి, 

సాక్రటీసు.--ఇది ఎవరిది? 

(బ్రావణుడు.--9ది ఎవరిదియు కాదు, ఇది భగనంతు 

నికి వ్రీతిగ వదలిపెట్టబడిన ఎద్దు. 

సాక్రటీసు.--మిా ఆవుల దడాటుటక్రై దీనినేకదా మిా 
రుపయోగింతురు? 

చ్రాహణుడు.--అవును, వేరే ఎద్దు లేదు, అందుచే మా 
ఆవల . నిది దాటుచుండును, 
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| 
డుట చూడ చాల ఆశ్చర్య ముగనున్న ది. 

బ్రాహ్మణుడు, -- (మిక్కిలి కోపముతో) మా అభిప్రా, 
యము హభేపడుటలేదు. మో రిచట ఈ విధముగ మాటలా 

డినయెడల మో ప్రాణములుకూడ దక్కను. 

సాక్రటీసు.--వాల విచారముగనున్నది. కాని అప్పుడ 
ప్పుడు నా బుద్ధిలేని నోటనుండి సత్యము జారి పడుచుండును. 

ద్రావ్యాణుడు. తాతా, నీవ్ర అబద్దమాడుచున్నావు. నీ 
కహ. సత్యమన్నది చేదు. కసాయివానికి నేను తో డృ 

డుటయా! 

సాక్రటీసు.--అవును. తప్పక తోడ్చడుచున్నావు. తోడ్ప 
డుట లేదని వల నటించెదవు? నటనవలన లాభ మేమియున్న ది? 

బ్రాహ్మణుడు, నీ మాటలు సత్యము లెట్లగును? 

సాక్ర, టీసు.-ఆ ఎద్దు మిక్కిలి చెడ్డదేనా? 
టు Cs 

_బ్రావ్మాణుడు.-మంచిదికాదని చెప్పగలను. 

సాక్రటేసు. కాదు. అది చాల చెడ్డది. 

జమ. అది కొంత సీరసమైన దే. 

సాక్రటీసు.-మావంటి బ్రాహూణులు కసాయివానికి దోడ్ప్స 

లా 
సాక్రటీసు.--అంతమా త్రము కాదు. అది బాత్తిగ నీచ 

మైనది. 

బ్రాహణుడు.--నీచమైనదో "కాదో; మంచిదికాదని నేను 
ఒప్పుకొనెదను. 

సాక్రటీసు.--అస్పైన దానికి పుట్టిన కోడెదూడలు దున్నుట 

కతా. తనకు. చెయ్యదూడలు బాల తక్కువ పాల 

నిచ్చునవనియు, మీరు ఒప్పుకొనెదరా? 
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చా హణుడు.దీనికి పుట్టు దూడలన్ని యు నీరసములుగ 

నుండును. సందేహాము లేదు. 

స్నాకృ్కటీసు.._అందుచే అవి కసాయివాని చేతులో పడి 

పోవునా? 

(బ్రాహాణుడు. అట్టిది ఎన్న టికి జరుగదు. నన్నేల కం 

రీవిధముగ నిందించ సావాసించుచున్నా రు? 

సాక్రటీసు.--ఈ దూడలు మా కుపయోగము కాని 

యెడల మిరు వానిని దగ్గర ఉంచుకొనరుగదా? 

బ్రాహ్మణుడు. నిజమే, కొన్ని టిని అమ్మవే సెదము. 

సాక్రటీసు.--కొన్న వాడు వానిని చంపునుగదా? 

ట్రాహాణుడు.--చంపడు. చంపకూడదను షరతుమోదనే 

అమెదము. మేము నూ దూడలను కొసాయివాండ్రకు అవునే 
aw మ 

అ మము. (మహ | 

స్నాక్రటీసు, -- మాదగ్గర కొన్నవా డాదూడల నేమి 
౧ 

చేయును, 

బ్రాహణుడు.--నాకు తెలియదు. 
Ss, 

సాక్రటీసు.--అతడు మరియొకనికి అమ్మనా? 

దావాణుడుకే బు వచ్చును, 

సాక్రటీసు.--వదైన వరతుతో అమ్మనా? 
(ట్రా హ్మణుడు.--నాకేలాగు తెలియును? 

సాక్రటీసు.--అనగా, కొన్న వారందరు ఆ దూడలు నిరుప 

యోగములని తెలిసికొని వానిని మరెవరి కైన అమచూచు 

చుందురుగదా? 
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లా సలా కొట చ్చును. 

సాక్రటీసు.--కొసకు వానిని కసాయివాడు కొనునా? 
(శ్రాహూణుడు.  బవాశః ఆలాగే జరుగునని తోచు 

చున్నది. 

సాక్రటీసు.--పంతులుగారూ, మిరు కసాయివానికి నిజ 

ముగ తోడ్పడుచున్నారన్న మాటయేనా! 

్రాహాణుడు.--కసాయివా డేదోయుక్ జంతువును చంప 

వలసీన బేక్ దా? అది అతని వృ్తి. 

సాక్రటీసు.--ఒంగోలుజూతి దూడల నతడు చంపునా? 

ట్రాహణుడు.--చంపడు. అంతటి ఖరీదుగల దూడల 

కొనుట కతనికి శక్షియుండదు. 

సాక్రటీసు.--కసాయివాడుకూడ అట్టిపని చేయడుగదచా? 

బ్రాహ్మణుడు. చేయడు. 

సాకృటీసు.--ఆక్సైన మిరందరు ఒంగోలుజాతి ఆబోతు 

లనే చెట్టుకొనినయెడల-మోరు వాని నేవిధముగ ఉపయో 

గించినను, ఇతరుల కమ్మినను -- కసాయివానిచేతిలో మా 

దూడలు పడవుగదా? 

(వ జుడాణాఅనునా. 

సాక్రటీసు.--కావున, నీరసములగు ఆబోతులు మారు 

పెట్టుకొని యుండునంతవరకు మోరు కసాయివాండ్రను పోవించు 

వాలే. 

బ్రా హణుడు.ఆలాగో తోచుచున్నది; కాని ఇంతకు 
ముంబెప్పుడు ఇట్టి ఆలోచన మాకు తట్టినదికాదు. భగవంతు 
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నికి వ్రీతిగ వదలి పెట్టబడిన యెద్దు ఎంత నీరసమైన దైనను దానికి 
విత్తులుకొట్టుట పాపమని 'మేమింతవరకు భావించుచుంటిమి. 

సాక్రటీను.-- కాదు, అట్టిదానిచే ఆన్ఫలను దాటించుట 

కొంకి దాని విత్తులుకొట్టుటయే పుణ్యము. 

_బ్రాహ్లణుడు. అవును, 

సొకటీసు,.. పాత ఆచారములను గుడివారివతె అను 
వ్ గో or 

సరించుట ఎన్న టికి మంచిదికాదు. దీనినికూడ గుడ్డివారివలె 

అనుసరింపకూడదు. ప్రతి విషయమును చూచి చక్కగ 

పరిశీలింపవలెను. జాగ్రత్తగ పరిశీలించినతర్యాత మంచిదని 
తోచినయెడల అట్టిదాని ననుసరింపవలెను; లేనియెడల దానిని 

విసర్టింపవలెను. 

రెండు ఖజానాలు 

ఒకరోజు స్మాక్రటీసు చావడిలో కూర్పుండియుండగా 
వీంఛను పుచ్చుకొనిన పోలీసు ఇ౯్స్పెక్టరొకడు వదో చాల పని 

ఉండినవానివలెను చాల దూరము ప్రయాణము చేయవలసిన 
వానివలెను నడుచుచు అక్కడికివచ్చెను. 

సాక్రటీసు.--ఇ౯ స్పెక్షరుగారూ, ఎక్కడికి ప్రయాణము, 

ఇ౯ స్పెక్టరు.--నా వీంఛ౯ తెచ్చుకొనుటకుగాను ఖజానా 

కచ్చేరికి వెళ్లుచున్నాను, 

సాక్రటీసు.--ఖజూనా అనగా వమిటిః 

ఇ౯్ స్పెక్టరు.---మిాకు తెలియదా? విలువగల వస్తువుల 

నన్నిటిని సర్కారువారు చాచియుంచుచోటు. 
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సాక్రటీసు.--అక్తైన మీ (గామములో మా అందరికి 
యై టో 

ఖజానాలున్న వని నేననుకొనవచ్చునా? 

ఇ౯ స్పెక్టరు.--మా మాట నాకు తెలియుటలేదు. మేము 

ర్ డుదరి ద్రులము. ఖజానాలు మా కెక్రాడివి? 

సాక్రటీసు.--ఇ౯ స్పెక్టరుగారూ, మిోరిప్పుడొక గోతిని 

ఇ౯ స్పెక్టరు.--మాయొక్క (ప్రోత్సాహ మధికమగుటచే 

నేనొక గోతిని త్రవ్వితిని. 

సాక్రటీసు.--నీ పెంటను, చెత్తను అందులో పడవేయు 

చున్నావా?! 

ఇ౯ స్పెక్టరు.--అవును. 

సాక్రటీసు.--ఇంటిలో చిమినదాని నంతయును అందులో 
అవ్య 

వేయుచున్నా వా? 

ఇ౯్సాక్రరు.-_ అవును. 

సాక్రటీసు.--బూడి దెను కూడ? 

సాక్రటీసు. -- వర్షములు పడినతర్వాత (గ్రామముచుట్టు 

పెరుగు నిరుపయోగములగు మొక్కలను కొట్టి అందులో వేయు 

చున్నావా? 

ఇ౯స్పెక్రరు.-_అవును. 

సాక్రటీసు.--పాతబడి చివికిపోయిన ఇండ్లకప్పులు? 

ఇక్ స్పెక్స్ రు,.--వానినికూడ . 
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సాక్రటీసు.--మోా పశువుల వేడ? 
9౯ స్పెన్టరు.-- దానినికూడ, 

స్నాక్కటీను. — వీధులను పశున్రలకొట్లములను తుడిచి: 

చేర్చిన పెంట? 

ఇక సె క్షరు._దానినికూడ, 

స్నాక్రోటీసు.-అనగా మిరు చేర్పగలిగినదాని నంతయును 
అందులో వేయుచున్నా రన్న వమూటయీనా? 

ఇక స్పెక్టరు.... అవును. 

సాక్రటీసు.-- అదంతయు అక్కడ కుళ్లినతర్యాత కొన్ని 
నెలలకు మారు దానిని పెకితీని ఎరున్సగ ఉపయోగించు. 

చున్నా రా? 

ఇ౯ స్పెక్టరు.--అవును. ఆలాగే చేయుచున్నాను, 

స్నాక్రటీసు.ఇట్లు చేయుటవలన మోకు శెండింతల పం 

టతు పండుచున్న దా? 

ఇక స్పెక్షరు.--నిజమే. మో సలహాప్రకారము నడుచు. 

టకు పూర్వము నాకు నచ్చు చుండిన దానికం కు ఇప్పుడు నా 

భూములనుండి రెండింతల ధాన్యము వచ్చుచున్నది. 

సాక్రటీసు. -- దీనినిబట్టి గోతులు గోతులుకావనియు,. 

ఖజానావే యనియు వెప్పదగియున్న దా? 

9౯ స్పెక్టరు.--నిజమే. మోారు చెప్పునది సరి. నిజముగ 
నాకొక ఖజానాయున్న ది, 

స్నాక్రటీను.నీను గ్రామ పరపతిసంఘుమునందు చేరియు. 
న్నావాః 

ఇ౯స్పెక్ట్ రు.-_-చేంతిని. ఇదికూడ మా సలహోమి వనే. 
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సాక్రటీసు, -- ధాన్యము అముటవలన వచ్చిన డబ్బు 

నుండియు, నీ వింఛనునుండియు నీవు మిగుల్చుకొన గలిగినదాని 

నంతయును ఆ సంఘములో దాచుకొనుచున్నా వా? 

ఇ౯ స్పెక్టరు.--లఅవును. 

సాకృటీసు.--ఇతరవిధముల నీకు లభించు డబ్బునంతను 

క స్పెక్టరు.--అవును. 

సాక్రటీసు.--నగలకుగాను నీవిప్పుడేమియు ఖర్చు పెట్టుట 

చేదుగదా? 

ఇక్ స్పెక్టరు.-- లేదు. 

సాక్రటీసు.--నీవు సంగ్నహించు పెంట అంతయు, నీవ 
త్రవ్వించిన గోతిలోనికిని నీవు సం గ్రహించు డబ్బు అంతయు 
పరపతిసంఘములోనికిని చేరుచున్న వా? 

9౯ స్పెన్టరు.--లఅవును. 

సాక్రటీసు.--అనగా నీకు ఈ గోయిమాత్రమేగాక పర 
పతిసంఘముకూడ ఒక ఖజానాగా ఉన్న దా? 

బ్ర స్పెక్టరు.-- అవును. సాక్రటీసుగారూ! మారు చెప్పు 

నది సత్యము, నాకు రెండు ఖజానాలున్న వి. 

స్మా క్రటీసు. కావున తెలివిగల ప్రతి రైతునకు రెండు 

ఖజానాలున్న వి గోయి ఒకటి; పరపతిసంఘము ఒకటి, ఈ 

రెంటియందతనికి లత్ష్మ్యుముండువరకు దారిద్ర, స మతనిని వీడింష 

జాలదు, 
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ఇ౯్ స్పెక్టరు.--నిజము. మో సలహాను పుచ్చుకొని గోతిని 

త్రవ్వి పరపతిసంఘములో చేరినప్పటినుండి దారి ద్య్యమన 
"'నేమియో నేను మరచితిని. 

సాక్రటీసు.--మంచిది. హాయిగ ఖజానాకు వెళ్ళి వింఛ౯ 

పుచకొనిరము. పుచ్చు ని య 

ఇ౯్ స్పెక్టరు.--నమస్కా-రము. సెలవు, 

ప్రా ర బ్దమా భగవ విచ్చ 

(గ్రామస్థుడు.--సాక్రటీసుగారూ, నా కష్టములు దుర్భర 

మగుచున్నవి. పంటలా పోయినవి; పిల్లలా జబ్బుగనున్నారు; 

అప్పులన్ననో పెరిగిపోవ్రచున్నవి. రైత్రులగు మాయొక్క స్థితి 
చాల కష్టముగనున్నది. ప్రభుత్వమువా శే- 

సాక్రటీసు.-- ప్రభుత్వమువారిని నిందించుటయా? 

గామస్టుడు.--వర్షము-- 
ఠా యం 

సాక్రటీసు.--గనుక్ భగవంతుడుకూడ నిందాపాతు జే. WW 
(గ్రామస్థుడు.--అయ్యా, నేను కష్టపడి పనిచేయిట లేదా? 

దయకు పాత్రుడనుకానా? సర్కారు-- 

సాక్రటీసు.--తిరిగి సర్మారువాశే! 

గ్రూామస్థుడు. నేను భూమిపన్నును చెల్లించుట లేదా? 

ఈ భూమి-- | 

సాక్రటీసు.--తిరిగి చేవునినా నిందించుట! రైతులారా! 
పోరు ఎరువునంతయును పొయ్యిలో వేసి కాల్చి వేయుచున్నారు; 
లేదా మో (గావమమునంతయును దాని అసవ్యాపరుచు 

oo 
చున్నారు; ప్రాతకాలపునాటి ఒక వంకరకజ్ఞతో చేలను 
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దున్ను చున్నారు; విత్తనములను విత్తనముల వర్తకోనివద్ద కొను 
టకు బదులు మిఠాయి అంగడివానివద్ద కొొనుచుండెదరు; 

పర్షియకారాట్నముతో్* బావినుండి నీళ్లు పైకెత్తుటకు బదులు. 
కపిలెతో ఎత్తుచున్నారు; పరపతిసంఘమువారు తొమ్మిది రూపా 
యల ఆరణాల వడికి అప్పు ఇచ్చుచున్నను, ముప్పది ఆరు రూపా 

యల వడ్డివొప్పున సాహుకారువద్ద అప్పుపుచ్చుకొనుచున్నారు; 

రోతపుట్టించు ప్రబేశములలో కాపురముచేయుచున్నారు; 

ఇండ్లకు కిటికీల 'పెట్టుకొనుట లేదు, విల్లలకు టీకాల వేయించుట 

లేదు; కాని పంటలు పోయినపుడును, అప్పులు హౌచ్చినపుడును, 

పిల్లలకు జబ్బు చేసినపుడును భగవంతుని, సర్కారువారిని నిందిం 

చుటకు సిద్ధపడియుందురు. మిత్రులారా! ఇప్పుడుండు భగ 

వంతుడు మోకు చాలడు, రెండింత లధికముగ అనుగ హాము 

గల భగవంతుడు మోకు కావలెను, ఇక సర్కారువారి విషయ 

మన్ననో--మారు కోరునది ప్రభుత్వముకాదు; అనాధ శరణా 

లయమును మిరు కోరుచుండుట! 

లో 
మనెదరు? 

స్నాక్రటీను.-వదైన చెడినపుడు మిరు కొంచె మాలో 

చించి పొరపాకెవరిదనియు, ఆరోగ్యవిషయమందును, పంటల 

విషయమందును మో శక్తికొలది మీరు చేయవలసిన పనులను. 
చేసినదియు లేనిదియు కొంత చూచుకొనవలెను. మిరు శక్తి 
వంచన లేక చేసికొనగలిగినదంతయును చేసికొనినత ర్వాత అప్ప, 

టికికూడ మోా స్థితి చాగుపడనిపక్షమున భగవంతునిగాన్ని 

సర్మా_రువారినిగాని నిందింపవచ్చును. 

గామస్లుడు.--సాక్రటీసుగారూ, మముల నేమి చేయ. థి లీ 
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(గ్రామస్థుడు. -- అయ్యా, పంటలుపోనవుటయు, పిల్లకు 

మళూచివచ్చుటయు భగ వది చృనుబట్టిక దా! 

స్మా కోటీను. _- కాని, టీకాలువేయించుకొనిన విల్లలకు 

మశూచి వచ్చుటలేదుగడా? 

(గ్రామస్థుడు.-- లేదు. 

స్మాక్రటీసు. అబన భగవంతునికంగు టీ కాలవేయువాడే 

గొప్పవాడనియా! 

(గ్రామస్థుడు.--కానెకాదు. ఇది చాల విచ్చి ఊహ, 

సాక్రటీసు.--కలరావచ్చినపుడు మో పీల్ల లెందుకు చచ్చిరి? 

గ్రామస్థుడు.--భగవదిచ్చ. 

సాక,టీసు.-అయితే పెద డాక్రరువచిి అందరికి మం 
WW ది లు ప్ప 

దిచ్చినతర్వాత ఎవరికిగాని కలరా తగులలేదుగచా? 

గ్రామస్థుడు.-- లేదు. 

సాక్రటీసు.--అన్మైన భగవంతునికంకు వైద్యుడేనా గొప్ప 
వాడు? 

సాక్రటీసు.--అక్షైన టీకాలువేయుటయు మందు ఇచ్చు 

టయుకూడ భగవదిచ్చయేనా! 

(గ్రామస్థుడు.--ఆలాగే కనిపించుచున్న ది. 

సాక్రటీసు.-- గామములోపల ఉంచినయడల మిములను 

మా బిడ్డలను రోగవీడితులుగ చేయు పెంట అంతయు, పొల 

ములలో వేయబడినపుడు మోకు రెండింతల పంట ఇచ్చుట 

కూడ భగ వదిచ్చకాదా! 
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సాక్రటీసు. -- ఇనుపనాగళ్లు పరియక౯ా రాట్నములుకూడ 
భగవదిచ్చవలన వచ్చిన వేనా? 

గా మస్థుడు.--అలాగో. 

గ్రానుస్థుడు.--ఆలా గెనని అనుకొనుచున్నా ను, 

సాక్రటీసు. --కానవున మా పంటలుపోయి మిా పిల్లలు 

చచ్చిపోవుచుండునపుడు, “ద్రదంతయు భగవదిచ్చ, భగవదిచ్చ 

అని చెప్పుటకుబదులు దీనికి కారణమేదియో తెలిసికొని, 

లోపములున్న యెడల సవరించుకొనుటకు ప్రయత్నింపవలెను, 

భగవంతు డెల్లప్పుడు మో మేలునే కోరుచుండునుగాని, మోకు 

కీడు చేయవలెనని భగవంతుని ఇచ్చకాదు. మా పొరపాటు 
వలనను, అజ్ఞాన మువలనను కలుగు చుండు కష్ట ములన్ని టికి భగ 

వంతుడే కారణభూతుడని యనుకొనుటకు మీ సోమరితనము, 

తెలివితక్కు_వయు నిందింపవల సియున్న ది. 

(గ్రామస్థుకు.-- నే నెల్ల ప్పుడు దీనిని క్ యుంచుకొ నెదను. 

సాక్రటేసు.--సరాారును. నిందించుటకూడ న్యాయము 
కాదు. సర్కారువారు నీవద్దనుండి భూమిపన్నును నసూలు 

వేయుచున్న మాట నిజమే, కాన్సి, నీవ నీ భూమిని బాగుగ 

సత్తువచేసి మంచిపద్ధతిని వ్యవసాయము చేసినప్పుడు పండు 

పంటలో ఈ పన్ను ఇకువదవ భాగముకూడ కాదు. ఇదిగాక 

దీనికి బదులుగ సర్కారువారు నిన్ను సంరశీంచుచు, పాఠ 
శాలలను, వెద్యళాలలను, రసాలను ఖం పూర్వకాలమున 

మో'రెవ్వరు వినికూడ యెరుగని మరెన్నియో లాభములను 

సమకూర్పుచున్నారు. కావున నీ అజ్ఞానమువలనను పొరపాటుల 

నలనను కలిగిన కష్టములకు సరాగారువారిని పాత్రులచేయ 
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కుము. నీ [గ్రామములోని స్థితిగతులను చక్క బెట్టు మార్గము 

లను బోధించుట కై. సర్కారువా శెంతో శ్రమపడుచున్నారు. 
గా మసుడు.-మంచిది. మారు చెప్పినదంతయు జు పీ 
JI @ ద 

సెట్టుకొనెదను. ఇకమిోదట భగవంతునిగాని, సర్కారువారిని 

గాని నిందించుటకు పూర్వము నేనే నిందకు ప్నాత్రుడనుకానా 

యని చక్క_గ ఆలోచించి చూచుకొనెదను. 

సౌఖ్య దములగు గామమాలు 

సాక్రటీసు.--నాయడుగారూ! నమస్కారము. ఎక్కడ 
నుండి వచ్చుచున్నారు? 

నాయడు.--మా తోటకు వెళ్ళియుంటిని. 

సాక్రటీసు.--మా తోట ఎక్కొడనున్న ది. 

నాయడు.---టారిబయట--నా నూతిదగ్గ ర, 

స్మాక్రటీసు.--9చటి కెంతదూరము. 
సాయడు.---అరమెలు. 

సాక్రటీసు.--అచట ఎంతే కాలముంటిరి. 

నాయడు. ఒకరాత్రి మాత్రమే. 

సాక్రటీసు.--మా భార్యయు పిల్లలును అచ్చట సుఖ 
ముగ కాలశ్నేపము చేయుచున్నారని తలచుచున్నాను. ఊరి 
లోని కుక్కలు, దుర్గంధము, దుము మొదలగువాని బాధలు 

లేక హాయిగ ఉన్న దిగదా షూ నోట మిోావాండడ్రు,0డుటకు! 

నాయడు.--తాతా మీ మాటల కరము తెలియుట 

లేదు. మా మనస్సును వదో అటు ఇటు చలింపచేయు 

చున్న దే. 
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సాక్రటీసు. -- వమో? మీకొక తోట ఉన్న దవిగణా 
ఇప్పుడు 'చెప్పితిరి! 

నాయడు. --అవును, 

స్మాృటీసు.--లూరు గ వౌస్థులనియు, మోకు భార్యయు, 

పిల్లలును ఉన్నారనియు నేనెరుగుదును. 

నాయడు.-_అవ్రను. 

సాక్రటీసు.--అశక్షైన వారు మా తోటలో తప్ప మరెచట 
నుందురు? తోటలోగడా వారు శుభ మైనట్టియు, ఆరోగ్యకర 
మెనట్టి యు గాలియొక్క_ సుఖము ననుభవించుచు పూలచెట్ల 

మధ్యను కూర్చుండి పువ్వుల సౌందర్యమును చూచి ఆనందించు 

టకు వీలగును. 

నాయడు. -- మా తోటలో ఫూలచెట్లనేకములు లేవు. 
మేము ఆ కనబడుచుండు ఇంటిలో కాపురము చేయుచున్నాము. 

సాక్రుటీసు. -- తోటయొక్క సౌఖ్యమును మావారను 
భవింపనియెడల తోటయుండినందుకు ప్రయోజన మేమి? ఇప్పుడీ 

మోావాండ్రు, ఈ (గ్రామమును వదలి తోటలో కాపురము 
చేయుటకు మొదలుసెట్టవలెను. 

నాయడు. -- సాక్రటీసుగారూ! మి కీవిషయములలో 
ఎప్పుడు తృ వీగలుగునూ! మేము గోతుల త్రవ్వి, వానిచుట్టు 

దడులగట్టి వానిమధ్య చెక్కల వేసి మరుగుదొడ్డుగ ఉపయో 

గించుకొనుచున్నాము. ప్రతిరోజు (గామమునంతయును చిము 
టయీగాక వారమున కొకనాడు ప్ర త్యేకముగ అన్నిటిని శుభ్ర 
పరచుచున్నాము. మా ఆజ్ఞ ననుసరించి నేనొక పర్టియకా 

రాట్నమును వాడుచున్నానుు నా నూలి ప్రక్క కొన్ని పండ్ల 
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చెట్లను, కూరకాయలచెట్లను వేసితిని, మా ఆరోగ్యము బాగు 

పడినందునను మా పంటలు శెండింతలగుటచేతను మేము 

మీాయెడల ఎంతో కృతజ్ఞులముగ నున్నాము. ఎక్కువ ఎరువు, 
పూర్వముకొంకై మంచివగు నీటి సదుపాయములు, మంచి విత్తన 
ములు, చక్కని దుక్కి, అధిక ములగు పంటలు--ఇవన్నియు మో 

ఉసచేశమువలన కలిగినవే. ఇంతకంశు మీకేమి కావలెను? 

సాక్రటీసు.--మోరు చెప్పునట్లు మా (గ్రామము పరిశుభ 

ముగనే యున్నది; దుర్వాసన లేదు; మరుగుదొడ్ల్డుగ నుపయో 

గింపబడు గోతులు (ముఖ్యముగ మో న్రీలకు) వరప్రసాదము 
<< 

మూలో ఒక్కొకరికి ఒకటో రెండో కుక్క_లున్నవి; పతి 
కుక్కకు మెడచుట్టును ఒక పట్ట, ఉండుటకు ప్రుత్యేకమగు 
సలము, చక్కని ఆహారము, వదో ఒక వేర్కు మంచి తర్ఫీదు 

చేకూర్చితిరి; ఇవన్నియు ప్రశంసింపదగినవే. 

నాయడు. మేమందరము ఈ పనులను చేయుచున్నాము. 

ఇవన్నియు అలవాటుపడుటకు చాలకాలము పట్లినను, ఇందుకై 

మో ,పోత్సాహము నిర్భంధము విశేషము కావలసియుండినను 

తుదకు ఈ కొత్త పద్ధతులన్ని యు వూరు నచ్చినవి. 

సాక్రటీసు.--కాని ఇప్పటికిగూడ గ్రామము పరిపాకము 
పొందలేదు. చారి వెంట నడుచున ప్పుడు (గామమందేదో 

పొందిక చెడియున్నట్లును, ఎగా దిగ అయినట్లును నాకు కన 

బడుచున్నది. దీనినిబట్టి మా ెన్న టికికూడ సౌఖ్యము ననుభ 

వింపలేకను సంతాపము కలుగుచున్న ది. 

నాయడు,--మిోరకు క్నబడుచుండు లోపమెట్టిది? 
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సాక్రటీసు.--మా వీధులు చాల ఇరుకుగ ఉండుటయే 

మొదటిలోపము. అనేక వీధులలో ఒక బండి నడుచుటకు 

కూడ వీలులేదు. ఎదురెదురు శెండుబంశ్లు వచ్చినయెడల 

వాని అనస్థ ఇంతింతకాదు. అదృష్టవళశమున మోరందరు శాంత 

స్వభావముగలవారు; కానియెడల అట్టి బండ్లు ఎదు రైనపుడెల్లను 

పోటూటల తప్పకుండును. ౮ 
౧౧ 

నాయడు.--అన్చను. మా వీధులు బిరుకైనవే. వీధుల 

లోనికి ఆనుకొనివచ్చునట్లు ఇండ్లను కట్టువారి నాపుట శెవరి 

శిని అధికారములేదు. విశాలములగు ఏధులలోకూడ అనేకులు 

ఇంటినుండి వీధిలోపలికి మెట్లు అరుగులు వేసికొనుచుందురు. 

అట్లివారి నడ్డగించువా రెవ్వరులేరు. 
రి లి 

సాక్రటీసు.--ఇేకాదు. ఇండ్ల ప్రక్కన మురుగునీళ్ళ కాలు 
వలు పారుచుండును; ఇంక్తకు బయట -- వీధులందంతట-_ 
ముకుగునీళ్ల గుంటలే. చూచుట కివి చాల అసహ్యూములు, 

నాయడు._వీనిని ఆపుట యెట్లు! 

సాక్రటీసు. -- ఇది చాల కష్టమైన పనియని నేనెరుగు 

దును. ఇండ్లను ఆనుకొనియుండు మురికినీశ్లగుంటల నప్పు 

డప్పుడు శుభ్రపరచుట కా యిండ్రవాజు పూనుకొనవలెను, 
ఇండ్ల ప్రక్కన కాలువలను పారనియ్యకూడదు. నీళ్లతో కూడిన 
పనులనన్ని టిని సాధ్యమైనంతవరకు నూతులదగ్గర చేయుట 
మంచిది. నూతిదగ్గరనుండి కాలువ నొకదానిని కట్టి నీరంత 

యును సమాపముననుండు పూలపాదులోనికి పారునట్లు చేసిన 

యెడల్మ అది ఆ పాదులో ఇంకిపోవును, 
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నాయడు.--దీనియం దసాధ్య మేమియు లేదు; కాని ఇధి 

జరుగవలయుననిన స్త్రీలు, పిల్లలు స్నానముచేయుట కుపయో 
గించు గదులను నూతులచుట్టు కట్టవలనీయుండును. 

స్నాకటీసు.-వల కట్టకూడదు? మో స్త్రీలు పడుచుండు 
కష్టములకు లెక్క-లేదు. ఇంటి పెరడులను తేమగిల్లి అశుచి 
చేయక వారు స్నానముచేయుటకు వీలులేదు. మో న్రీలును, 

విల్లలును అళుభ్యముగనుండుట కిదియే కారణము, 

నాయడు.--నిజము. మోకు తృ _ప్తికలుగుట క్రై మూ స్త్రీలు 
వీల్లలు ఉపయోగించతగినట్లు ఒక స్నానాల గదిని మంచినీళ్ల 

బావివద్ద కక్టైదము. 

సాక్రటీసు.--మంచిది. పట్టణమందుండు (6 స్త్రీల ఉద్యాన 

వనము” పద్ధతిని, మి గ్రామములోకూడ ఒక తోటను వేయ 
వచ్చును. 

నాయడు.-_ఏమిటిది ఆ వనము? 

సాక్రటీసు.--వమిటా? ఇదివరకా తోటయందు పురు 
షులుమాత్రమే విహరించుచుండిరి. కాని బుద్దిమంతులు కొం 

దరు అచటనుండి పురుషులను పారదోలి స్త్రీల ఆరోగ్య సౌఖ్య 
ములు వృద్ధియగుటకొరకు దానిని న్తీల యుద్యానవనముగ 

మార్చిరి. 

నాయడు._నేను వెల్లి దానిని చూచి తీరవలెను. 

సాక్రటీసు.--నీవు వెళ్లవద్దు. దానిని చూచుటకు నీ 
భార్యను పంపుము. 

నాయడు.._పంపెదనుకాని దానివలన ఆమె కెట్టి లాభ 

ముండదు. అమెశేదియు తెలియదు, 
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సాక్రృటీసు.--అట్లు చెప్పకు. _మిారనుకొనునంత జ్ఞాన 
పీ=నురాలుకాదు ఆమె. తనయొక్క_యు, తన పిల్లలరయొకర యు 
సౌఖ్యము వృద్దియగుటకు కావలసిన సౌకర్యముల సంపాదించు 

కొనుటయందు ఆమెకు ఎక్కువ ఉత్సాహము కలదు, పట్టణ 

మందలి స్త్రీసమాజ సభ్యురాండ్రు, చెప్పవలనీన విషయముల 

నన్నిటిని ఆమెకు చెప్పెదరు... 

నాయడు. అళ్లున నే నీపర్యాయము పట్టణమునకు వెళ్లు 

నప్పుడు ఆ మెనుకూడ తప్పక తీసికొనిపోయెదను. 

సాక్రటీసు.--ఇరు కైన వీధులగురించి ఇంకను చెప్పవలనీ 

నది వాల ఉన్నది. నేనా విషయము నింకను ముగింప లేదు. 

నాయడు. సెలవిండు, 

సాక్రటీసు.--పీధులు ఇరుకుగ నుండుటచేత, మన మెవర 

మైన వీధులలో నడుచునపుడు సపెంటగంపను తలపై పెట్టు 
కాని స్త్రీగాని ఎదుటనుండి వచ్చుచున్న యెడల “మానము” 

గలవారమని విజ్జవీగు పురువులు పెంటను మోయరుగదడా-- 

గంపలోనుండి పెకెగురు దుమ్ము మన గొంతులోపలికి పోన్రును. 

నాయడు.---నిజ మే, 

సాక్రటీసు.--ఇట్టిది అనావశ్యకము కడా? 
నాయడు.--అనావశ్యకమా? ఎట్లు. మోానేగదా ఉప 

"దేశము చేనితిరి_వూ ఇండ్లు, [గామము శుభ ముగ ఉండ 

వలయుననిన వానిని మేమే శుభృపరచుకొనవలెననియు పాకీ 
వారిచే శుభ్రముచేయించ కూడదనియు-? మా స్త్రీలు "పెంట 
గంపలను తలపై బెట్టుకొని వీధులవెంట నడుచుట తప్పునా? 
ఈ కష్టము తప్పిన బాగుండునని వారు కోరుచుండుమాట 

వాస్తవమే, 
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సాక్రటేసు.--నా ఉపదేశము చాల మంచిదికడా? గ్రామ 
మును శుభ్రపరచుటకు తగినవాడు కైతు.  దానిమూలమున 
కలుగు లాభమును -- హెచ్చు ఎరువువలన ఎక్కువ పంటలు, 

పరిళు భృ్యతవలన ఆరోగ్యము--అనుభవించువా డతడే. మో 

ఆరోగ్య్యమందుగాని, పంటలయందుగాని ఆసక్తిలేని పాకీవానికి 
వీధులను ఊడ్సుటకు శ్రద్దయే యుండజాలదు, రైతు లతనిపై 
ఎంత కోపపడినను వారివలె అంత చక్కగ అతడు వీధులను 

శుభృపరుపజాలడు. 

నాయడు.--అవున్తు అవును. కాని ఈ విషయమై 
ఇప్పుడు మా యుపదేశ మకారలేదు. తలలపై మేము పెంట 
గంపలను పెట్టుకొని మోసికొనిపోకుండు ఉపాయమును మో 

శేమైన చెప్పగలరా? 

సాక్రటీసు.--శబాన్! మీరా మా భార్యలా మోసి 
కొనిపోవ్రచుండుట! మారు మోయుటను నేనెప్పుడు చూడ 

లేచే, 

నాయడు.-- దానికేమి? నా భార్యయే మోయుచుండును. 

వదీ మీ ఉపాయము. 

సాక్రటీసు.--గంపలకు బదులు త్రోపుడుబండ్ల నుపయో 
గించనచ్చును. మీ ఊరి వడ్రంగి ఆ బండ్లనుచేయుట సులభ 
ముగ నేర్చుకొనగలడు. తలపై నాలుగైదు తడవలు మోసి 
కొనిపోవలసిన పెంటను బండిమోద ఒక తడవశే తీసికొని 
పోవచ్చును. ఇదిగాక గంపలోనుండి పడుచుండు పెంటచే, నీ 

న. తల వెండ్రుశలును బట్టలును చెడిపోవునను 

కుకూడ ఉండదు. 
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నాయడు._సా క్ర టీసుగారూ, నేను మాకు చాల కృతజ్ఞు 

డను. మో సలహా వాల ప్రశస్తమైనది. దానిప్రకారము ఆచ 

రించి చూచెదను, 

సాక్రటీసు.--మంచిది. ఉన్నతమగు నీ తలపై నీచమైన 
పెంటగంపను పెట్టుకొనిపోవలసిన అవసరము తీరుటచే నీవు 

కూడ ఒక్కొకప్పుడు ఆ బండిని తోయుచు, శక్తికిమించి పని 

చేయు నీ భార్యనను గ్రహించి కొంతవరకు ఆమెకు తోడ్చడెద 
వను నమకము కలుగుచున్నది. 

రై 

నాయడు.--వలాగైననేమి” ఈ విషయములో మిరు 
బాల పట్టుదలగలిగియున్నారు గనుక నేనుకూడ తప్పక ,ప్రయ 

౬ సో 

త్నముచేసెదను. 

స్నాక్కటీసు.-పిగా (గ్రామములోని లోపములను లెక్క. 
చెట్టు పని ఇంకను పూర్తికాలేదు సుమో. 

నాయడు.--మ నేమియున్నది. 

సాక్రటీసు.--ఎలుక లకును, పాములకును ఆశ్రయమెన 
పాడుపడిన ఇండ్లు ఎన్ని యోయున్నవి. వీధులు, ఖాళిప్రబేశ 
ములు మిజ్జుపల్లములుగను చూచుటకు మిక్కి_లీ అసహ్యాములు 

గను ఉన్నవి. మోరును మా బాలభటులును కొంత తీరుబడి 

చేసికొని దీనినంతయును సమేముగ చేసినయెడల, మి పిల్లలు 

పరుగెత్తుటకును, ఆడుకొనుటకును అనుకూలముగ నుండును. 
పాడుపడిన ఇండ్లను కొట్టివేసి, నేలను చదరమువేసి, గ్రామము 

నంతయు చూచుటకు సౌగసుగనుండునట్లు గావించి, వీధుల 

మోదను సందులలోను ఇటికలన్నో రాళ్ళనో వేర్చి చక్క-చేయ 

వలెను, 
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నాయడు.--ఇది కష్టమైన పనికాదు. ఒక పర్యాయము 

చేసినయెడల, ఎంతకాలమువరకో స్థిరముగనుండును. 

సాక్రటీసు.--నాయడుగారూ! అక్సైన మీరు లీ భ్రుముగ 

ఈ పనిని చేయనలెను. 

నాయడు.--తప్పక చేసెదను, 

స్మాక్రటీసు.-మోరు [గామమున కొక మైలుదూరమున 
ఫు 

తోటవేయుటకు కారణమేమి? మీ ,గామమునే ఒక తోటగ 
7 

మార్పరాదా? 

నాయడు.--వలాగు? 

సాక్రటీసు.__నాకుగూడ బాగుగ తెలియదు. కాని మా 
రొక పనిని చేయవచ్చును. మో నూతులకు సమీపమున 

మో రిండ్తుకటుకొని, వానిచుటును పూలచెళటను నాటవలెను. 
౧౧ ల లు ౧౧ 

మో పశువులనుకూడ అచటనే కట్టివేయవచ్చును. ఇట్లు చేసిన 

యడల (గామనత్తమందుండువారి సంఖ్య తగ్గును; వారుకూడ 

విశాలములగు ఇండ్లను కట్టుకొని విశాలములగు విధుల నేర్ప 

రచుకొని ఇండ్రముందును వెనుకను తోటల వేసికొనుట కవ 
కాళము కలుగును అబ్ల్లే ఖాళీ ప్రబేశములచుట్టును గోడలు 
కట్టి లోపల పూలచెట్లను వేయవచ్చును. అట్టి ప్ర, చేశముల 

చుట్టును ముండ్హకంపలను వేయకూడదు; ముండ్లకంపల మూల 

మున పెంట చేరును; వీధులు ఇరుకగును; ఏదైన ఇంటికి నిప్పు 

అంటుకొని గాలికొట్టినబ్ణ్లన చుట్టుప్రక్కలనుండు ఇండ్లకు ఆ 

మంటలు వ్యావించును, 

నాయడు.--9ఇదంతయు వినుటకు చాల సొంపుగనున్న ది; 

చేయుటకూడ కష్టముకాదు. కాని, ఖాళీప్రచేశములచుట్టును 
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గోడలు క ట్లినంతమాత్ర మున లోపల పూలచెట్లువేయుటకు 

వీల కలుగును? 

స్మాక్రటీసు.-- రెండడుగుల ఎత్తుగల గోడ చాలును; దీని 
మూలమున పశువులను రాకుండ చేయవచ్చును. స్నానాదు 

లకు బావిలోనుండి చేదబడు నీళ్లు పూలచెట్లను పెంచుట కుప 

యోగించును. 

నాయడు. -- ఇదికూడ కప మైనది కాదు. కాని కొంత 

కార్యో త్సాహము ఐకమత్యము ఉండవలెను. మా గ్రామము 

లందు ఈ రెండును చాల తక్కు_వగనున్న వి. 

సాక్రటీసు.--అవును. మో కార్యో త్పాహమంతయు చుట్ట 
(రౌగుటయందును, పర స్పర వైషమ్య ములు సాగించుటయందును 

వినియుక్షమగుచున్న ది. కాని, మీ పాఠశాలోపాధ్యాయుడును 
చాలభటులును ఈ తోటపని నేల చేయకూడదు? 

సాయడు.--9ది సాధ్యమే. రానురాను ఈ బాలభటులు 

ఎక్కువ నేర్పరుళై పరోపకారమం చెకుు-వ శ్రద్ధను చూపించు 
చున్నారు. ఇదిగాక మూ ఉపాధ్యాయుడుకూడ (గ్రైయినింగు 

స్కూూలునం దిట్టి శిక్షను పొందినవాడే. ఆయనకు తెలియని 

విషయములుగాని ఆయన చేయలేని పనులుగాని అనేకములు 

లేను.  ఇనుపనాగలిని బాగుచేయుటకును దానితో చక్కగ 
దున్నుటకునుకూడ అతనికి తెలియును. నా మనసుకువచ్చిన 

ఉపాధ్యాయు డతడే. 

సాకృటీను.శబాన్, ఆ (శ్రైయినింగు పాఠశాల నాకు 

తెలిసినదే, పళ్లైటూళ్లలో కాపురము సుఖతరముగ చేయు పద్ద 

తుల నచట నేర్చెదరు. అచట శివీతులైన ఉపాధ్యాయులు 
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మో మనసుకువచ్చినవారని వినుట నాకెంతో సంతోషము. 
కావున మా ఉపాధ్యాయునితో అలోచించి, మీ గ్రామ 
మును ఇప్పటికంెబ ఎక(ావ నివాస యోగ్య మైనదానినిగ చేసి 
కొనుటకు మార్షమును వెదకుము, 

నాయడు.--ఆలాగే చేసి, మోకు మరింత సంతోషమును 
కలిగించెదము. 

సాక్రటీసు.--నాయడుగారూ! నాకు వేరు సంతోవమకూ-ర 
లేదు. మిరు సౌఖ్యపడుటయీ నాకు సంతోషము, 

బి.ఏ., బి.ఎల్. 

యథాప్రకారము సాక్రటీసు గ్రామచావడివద్దకురాగా 

తెల్లదొరలు చేసికొను బట్టలను తగిలించుకొని కొంచెము బెట్టుగ 

గ్రామపెద్దలతో మాటలాడుచుండిన ఒక యువకుడు అతని 
కంటబడెను ఆ యువకునికి ఊరి పెద్దలందరు ఇవాల గౌరవ 

మును భూపుచుండ్రి. వారు మామూలు చుట్టలను త్రాగు. 

చున్నను అతడుమాత్రము నిగ రెట్లను త్రాగుచుండెను. సాక్ర 

టీసు పెద్దలకు నమస్కా-రము చేసి అతనివైపు తిరిగి “గుడ్ ఈవి 
నింగ్”, అని అనెను. 

సెద్దరెడ్డి సా క్రటీసుగారూ, నమస్కారము, ఇతడు నా 
చెద్దకుమారుడు; బి.వ., బి.ఎల్., ప్యాసైన వాడు. 

టు ర 

సాక్రటీసు.--ఆలాగా; ఇవాల సంతోషము. ఇతడు న్యాయ 

శాస్త్రమును చదునుకొనినవాడుగదా? ఇతని మూలమున నీకు 
చ మంచి పరువచ్చునని నమ్ముచున్నాను. 

సపెద్దరెడ్డి అవును. ఇతడిప్పు శొక ప్లీడరు, 
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సాక్రటీసు.--అశ్తైున కోధులాక్కు_ట నిష్ప్ర్యయోజనమని: 
యై ల్ 

మోకు బోధించుట క్రై ఇతడిక్కిడికి వచ్చినాడని తలచెదను. 

పెద్దరెడ్డి. కాదు, కాదు. మా గ్రామములోని శేను. 

లన్ని టిని తన కియ్య వలెనని చెప్పుట్నకె అతడిక్క_డికి వచ్చియు 

న్నాడు. ప్రియబంధునులారా! మీరందరు మీ శేసులను నా 
కుమారునికి తప్ప మరెన్యరికి ఇయ్యకూడదు. ఓయి నాయ 
డూ నీ భూమిని ఆక్రమించిన ఆ దుర్గార్గునిమై దావాచేయుట 

కిదియే మంచిసమయము. నా కుమారుని విద్యాభ్యాసము: 

నశై_ నేనెంత ఖర్చు పెట్టవలసివచ్చెనో భగవంతునికే ెలి' 
యును. దానికి తగిన ఆదాయము రానలనుగదా? 

నాయడు.--అవును. ఆ దావానుగురించి ఆలోచించుట. 
కిదియే తరుణము. 

సాక్రటీసు.-- అక్షైన ఇతడు ఫీ జేమియు పుచ్చుకొనక మికు 

సహాయము వేయునుగడా? 

తండ్రియు, కొడుకును. (కలసి) ఏలి ఫీజు పుచ్చుకొన 

వలసిన బే. మేముమాతత్రము జీవించవద్రా? 

సాక్రటీసు. -- ఇతని న్యాయశాస్తాభ్యా సముయొక్క_ ఫలి 
తము, దావాలను అధికముచేయుటయు, ఇప్పటికే నైషమ్య 
ములతోడను దారిద్ర్యముతోడను నిండిన ఈ గ్రామములో 
మరి కొన్ని వైషమ్యుముల పుట్టించి మసులను మరింత 

థి 

దరిదు లుగ చేయుటయేనా? 

తండ్రి.—కోస్టులకెక్కుట పాడుపనియని నేనెరుగుదును 

కాని నే నేమిచేయగలను? ఈ నా కుమారుడు కాలేజికి వెళ్లి 

as 
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న్యాయశాస్తాభ్యాసము బహుుజనాదరణీయముగ నుండుట కోను 

గొనను.  అనేకులా శాస్త్రమునే అభ్యసించుచుండుట చేత 

వ్రితడుకూడ అశ్లే చేసెను. 

స్మాక్రటీసు. అతడు డాక్టరగుటకో ఇంజినియరగుటకో 
వల ప్రయత్ని ంపలేదు? 

తండ్రి.--ఆ పరీక్షలు చాలకసములైనవి; వానిశై చదు 

వుట శెక్కువకాలము పట్టును. ఇంతేగాక వీరికంకు వ్లీడర్లక్టు 

"దేశమం బెక్కువ గౌరవమని నా కుమారుడు చెప్పుచుండువాడు. 

సా క్రటీసు.-ఎందువలన? 

తం డ్రి,.-న్లీడర్లు ఇష్టమువచ్చినట్లు మాటలాడవచ్చుననియు, 
'చాలవుట్టుకు ఇష్టమువచ్చిన పనిని చేయవచ్చుననియు, ఎవరి 

యెడలను గౌరవమును చూావింపనలనినది లేదనియు, ఎవరిని 

లకు పెట్టవలసినదిలేదనియు, నా కుమారుడు చెప్పువాడు. 

ఎటి నిబంధనలుగాని, కోట్లుదిటములుగాని లేని “పీడర సంఘ 
లు లు లు ౧౧ ౧౧ 

మున” చేరి, ఇష్టమువచ్చినపుడుమూత్రము పనిచేసి కావలసి 

నంత విశ్రాంతితో ఎక్కువ ఫీజులను సంపాదించుటకు వీలగు 

ననియు, మొ;ేముమోద లాయరువృ ల్స్ చాల సుఖకరమైనద 

నియు అతని అభిప్రాయము, 

సాక్రటీసు. -ప్రతి యువకుడును వ్లీడరైనయెడల వారికి 
జీవనోపాయమెట్లు? 

తండ్రి.--నాకు తెలియదు కాని, దావా లనేకములున్న వి 

'మా బంధువులందరు అతనికేదో పనిని కల్పించుచుందురు. 
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సాక్రటీసు.--వ్లీడరుగారూ! నిజముగ మో వృత్తి ఏమి 
టిది? 

రీశరు.-_రోరులలో శేసులనుగూర్చ్సి వాదించుట. 
౧౧ 6 

సాక్రటీసు.--దాని ఫలిత మేమి? 

వ్లీడరు.--వ పతమో ఒక పథము గెలుచుట. 

సాక్రటీసు.-- రెండవపతుము ఓడిపోవుటయేనా? 

వ్లీడరు.--దానికి సంచేహమేమి? 

సాక్రటీసు. _- చెండుపతములవారికి ద్రన్యనాళన మన్న 

మూట యీనా) 

నీరు. అవును, 

స్నాక్రటీసు,. -- అనగా మో వృత్తి, ఇతరుల ధననాళనము. 
నకు సహాయము చేయునట్టిది? 

వీడరు,._ ఆలాగే కనిపించుచున్న ది. 
య 

సాక్రటీసు.--డాక్ట ర్లనలె మో రెవరికిగాని సహాయము 

చేయుట లేదుగడా? 

వీడరు,.-- లేదు. 
ఇట. 

సాక్రటీసు. -- ఒక యంత్రమునుగాని, వంతెననుగాని 
మారు నిర్గింపలేరుగదా? ( 

ప్లీడరు. నిర్థింపలేము, 

సాక్రుటీసు. -- ఉపాధ్యాయుడు -- మతోపన్యాసకుడు -- 
వీరివలె మీ రితరులను ఉత్తమస్థిలికి తే లేరుగడా? 

వీరు, తే లేము, అంతేగాక కోర్టుల యనుభవమువలన 

జనులు మరింత చెడ్డవారగుచుందురు, 
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సాక్రటీసు.--అక్సైన మిరు దేనినీ ఉత్స త్తిచేయుట లేదు 
కదా? మా పరిశ్రమ లాభకరమైనదికాదని చెప్పవచ్చునా! 

స్త్రీకరు. చెప్పవచ్చును, 

సాక్రటీసు.--ఇతరుల కష్టములును, కలహములును మోకు 

జీవనాధారములని చెప్పుట న్యాయమేనా? 

న్లీడరు.--అవును, 

సాక్రటీసు.--అనగా మో వృత్తికి పరవీడనమే ఆశ్రయము, 
ఈగలు, దోవులువలె ఇతరుల రక్షముసై జీవించుచు, వారికెట్టి 
ప్రత్యుపకారము చేయకుండుటయే మా లతణము., 

వ్లీడరు.--మిో మాటలు వాల కళోరములుగ నున్న విగాని 

వానియందు సత్యము లేకపోలేదు. 

సాక్రటీసు.-- న్లేగుపురుగువలె మీరు ఎంతటి హోనియైనను 
చేయగలిగియుందురు. కోరులశెకు_టవలన ప్రజలలో ఒకోొ,_క' ట్ రా 7 రా 
ప్పుడు అల్లరులును కూనీలునుకూడ జరుగుచుండును గడా? 

వ్లీడరు.--నిజమే. కాని కాలేజిలో మా ఉపాధ్యాయులు 

నేర్పిన దిదికాదు. 

స్మాక్రటీసు.- దానికేమి? శాస్త్రములను నేర్చుటకేగాని ప్రపం 
చపు నిజమైన స్థితిగతులను నేర్పుటకు వారు జీతములు పుచ్చు 
కొనుట లేదు. రెడ్డిగారూ ఈ కోర్టువ్యా జ్యముల/సరించి మో 

అభి ప్రాయమేమి? వ్లీడర్లథిచ్చు ఫీజులుతప్ప మ రెట్ట ఖర్చులు మోకు 

తగులుటలేదుగ దా? కేసు మో పతమైనయెడల ఈ ఖర్చుల 
న్నియు కట్టివచ్చునని తలచుచున్నాను. 

తండ్రి. --ఇక్సైన మాది అదృష్టమే. కాని, వ్లీడర్ల ఫీజులు 

మాకగు మొక్తపు ఖర్నులలో చాల స్వుల్బభాగము. గెలిచినను, 
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శీడినను మాకు లాభములేదు. సాక్షులను సమకూర్చుకొని, 
వారి సాత్యుమును తయారు చేయించుటయందును; కోర్టులకు 

రాకొపోకలయందును; కావీలుు, ప్రాంపులు కొొనుటయందును 

మేము పడు శ్రమ బ్రహ్మదేవునికే ఎటుక. మా కాలము 

వ్యర్థమగుచున్న ది; మనసునందు మేము పడు దిగులున్తు ఈ 

సంబంధమున మేముచేయు ధనవ్యయమును వర్లించుటకు వీలు 

కాదు. ఆఖరున ఉభయపవములవారు కొట్టుకొనుట, పోలీసు 

వారు నచ్చుట, వ్యాజ్యము తిరిగి (పారంభమగుట_దీనికంత కు 

అంతము లేదు. 

స్మా క్రటీసు.--ఇట్టి నిరుపయోగ మైనట్టియు బహూుళ సంఖ్య 

గలిగినట్టియు వృ _త్రికంకు వ్యవసాయము, వైద్యము మొదలగు 

ఉపయోగములగు నృత్తులలో నొకదానిని మీ పిల్లలకు నేర్ప 
కూడదా? 

తండ్రి. నేర్చనచ్చును; "కాని తల్లిదం డ్రులమాటను ఈ 

కాలమందు పిల్లలు వినుటవేదు. 

సా క్రటీను. తల్లిదండ్రులు గారవార్డులు కాకుండుట యే 

గదా దీనికి కారణము? మోరు చదునుకొొననివారు; మారు 

అశుచిగనుందురు, ఫూర్వ్యాచారములకు మారు దాసులు, 

"కావున మో పిల్లలు విద్యావంతులైన నిపివషమున మో అధికార 

మంతయు శూన్యమైపోవుచున్నది. ఇది పునాదిలేని అధికా 

రము. అందుచేతనే మో పిల్లలు “పెద్దవారు కానుకాను మీరు 
వారికంకు తెలిసినవారని మిమ్ముల నెకుూవగా గారవించుటకు 

బదులు మిములనుచూచి పరివోసముచేయుట వారికి స్వభావ 
మగుచున్న ది. 
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తండ్రి.-మో మాటలయందు చాల సత్యమున్నదది. పలు 

మార్పులకు లోనగుచున్న ఈ ప్రపంచమున ముసలివాండ్ర, 

ముగు మేము ఒక జమాఖర్చుకు రానివారము. 

సాక్రటీసు. - (పాతకాలపు దురాచారముల పట్టుకొని 
ఊగులాడుచు పురోభివృద్ధికి అన్షుతగులుటయందుమా త్రము 

మోరు లెక్కకు వచ్చుచున్నారు. మంచి ఆచారములను బహు 

సులభముగ విడిచి పెట్టి, దురాచారములను పట్టుకొనియుండు 

టయే మా స్వభావము. 

తండ్రి.  ఇదికూడ నిజమే. మా లోపముల నన్ని టిని 
చాల లోతుగ పరిశీలించు శక్తి నూకు కలదు. 

సాక్రటీసు, -- సే దానిశేమిగాని ఈ మో కుమారుని 

న్లీడరువృ త్రి విషయమేమి? కేసులనేకములనిచ్చి అతనికి ప్రో,త్సా 
పాము కలిగించుటకు బదులు అతనిని మో యింటిలోనుంచు 

కొని వపనియు లేకుండచేయుట సులభమును లాభకరమును 

గదా? 

తండ్రి. -- లాభమే. కాని, బి.ఏ. లగు మా విల్లలు పల్లె 

టూళ్లలో కాపురముచేయజాలరు. వారి స్వభానము శాంతిని 

కోరునట్టిది కాదు; అందు చేత పల్లెటూళ్లు వారికి రుచించవు, 

సాక్రటీసు.--(నవ్వుచు) నేనీ విషయమున బి.ఏ. అయిన 

మో కుమారునితో వకీభవించుచున్నా ను. 

తండ్రి.--వల? మిరుకూడ ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నా రు? 
(గ్రామము పుట్టినప్పటినుండి మా పూర్వులందరును నేనును 

ఇక్కడ సుఖముగ కాలశేపము చేయుచుంటిమిగడా? నా 

కుమారునికిమాత్ర మిది రుచింపకుండుటకు కారణమేమి? 
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సాక్రటీను..-రెడ్డిగారూ, కాలము మారుచుండును. నీ 

కుమారునికి నీ చుట్టలు రుచింపన్రు; నీకు అతని సిగరెట్లు రుచిం 

పను. _ కుర్చీమాదగాని అతడు కూర్చుండడు; విచేశవనసముల 
= 

ధరించుట అతని కలవామైనది. నీవన్ననో, నేలమిోద కూర్చుం 
డెదవు; ఖద్దరుబట్రలను కట్టుకొనుచుందువు. కావున మో ఇద్ద 

రికి పొందు పొసగదు. రోజును వార్తాషత్రికను చదివినగాని 
అతనికి తృ్రిలేదు; అప్పుడప్పుడు నాటకమునకో, సినిమాకో 

అతడు వెళ్లవలయునని ,కోరుచుండును. మో వీధులు ఇరుకైనవి; 

మో (గ్రామము అసవ్యాముగను, అపరిశ్ను భ్యముగను ఉన్నది; 

అతడన్న నో పెద కాలేజీఛవనములు, విశాలములగు ఏధులు, a ద 

పట్టణములోని గొప్ప బజారులు మూచినవాడు. 

తండ్రి. — తీన వేగ మున కలుగుచుండు ఇప్పటిమార్చుల 

ననుసరించి వెళుట మావంటి (ఛాందసులకు) వాల కష్టమైన పని, 

__స్మాక్రటీసు.--కష్టముకాదు. మోరు ప్రయత్నమే చేయుట 
లేదు. మా గ్రామమును శ్నుభ్రపరుపవలెననియు మో ఆడు 

వీల్లలకు చదువు చెప్పింపవలెననియు నేనెంత కాలము మో కుష 

దేశము చేయుచున్నాను? 

తండ్రై.--ఈ విషయమున దీనివలన కలుగు ఫలమేమి? 

సాక్రటీసు.--ఆలాగా మో కోడలు మో కుమూారునివలె 
చదునుకొనిన దైనయెడల, వారిద్దరు సమానభావములును, 

సమానమైత్రియు కలవారగుదురు. ఆమె అతని కిష్టమువచ్చి 
నట్లు ఇంటిని చక్క. బెట్టి అతనికి రూదించురీతిని వంటచేయగలది 

యగును. ఇప్పుడన్ననో ఆమె చాకిరిచేయుదానివలె నున్నది; 

వంటను . చక్కగ చేయజాలదు)ు ఇంటిని సౌగసుగ సెట్టుకొన 
12 
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లేదు. ఇదిగాక మో కుమారుని అభిప్రాయములు భావములు 

అమెయొక్క_ అభిప్రాయములు భావములకంకు చాల భిన్న 

తండ్రి..-అవును. నా కుమారునికి వివాహాముచేసీనపుడు 

చేను దీనినిగసరించి ఆలోచించినవాడనుకాను. మేము చిన్న 
వారముగనుండినపుడు మాకిట్టి అభిప్రాయములు లేవు; స్కూ 

లునకు కా లేజికిపోయి చదువుకొనినంతమా త్రమున ఇట్టి కొ, త్త 
అభిప్రాయములు నా కుమారునికి కలుగునని నేను తలపలేదు. 

చేను నా కుమారునికి పెండ్లిచేసిన ఈ పిల్ల, కష్టపడి పనిచేయు 

నది అనియు వీడక లు పెట్టుటయందును, వడ్లదంచుటయందును 

నేర్నుగలదనియు ఇ్రంతకంకు మౌశేదియు కావలసినది లేదనియు 

ననుకొంటిని, 

శ్రుటీసు. -- నీ కుమారుడు ఇంగ్లీషు Me 

అలో వ బి.ఎల్.) అతని భార్య వడ్లుదంచుటయందు బి.వ 

కిడకలుపెట్టుటయందు చి,ఎల్,, అట్టివారిద్దరికి పాందిక కడు 

రుటు ఎటు! అరుగు పొరుగు స్తీలకంయె ఎక్కువ నగలను పెట్టు 

కొనుట “యొక్క-టియ్ ఆమె యుద్దేళము; అందుకై భర్త హా 

దించునదంతను ఆమె ఖర్చు ఇ పెట్టుచుండును. (పీడరగు) ఆమె 

ఛర్త ఎక్కువ ఆదాయము గడించను గడించను వ్యాజ్యముల 

కొరకై ప్రజలెక్కువ డబ్బును వ్యర్థపరుచుచున్నారనియే గదా 

చెద్దరెడ్డి... మూరు చెప్పుమాటలు వినుటకొంత హితవుగో 
లేకున్నను చాల సత్యముతో కూడుకొనియున్న వి, కోర్టుల 
శెక్కు.ట ధనమును వ్యర్థముచేయుటయే; నగలుకూడ ఇట్టివే, 
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సాక్రటీసు.--మీా (గ్రామములను ఇండ్లను నివాసయోగ, 
ములుగ చేయువరకున్ను మో కుమారులతో నమానముగ మూ 
శుమాగెలకుకూడ చదువు చెప్పించునంతవరకును, ఈ విద్యా 
భ్యాసమంతయు నిరర్థక్ర్షము. దీని మూలమున మో. కుమారుతు 

తమ ఇండ్లయెడల అసంతుష్షుని చూపుచు, స్వ గామములను 

వదలి, విస్తారధనము ఖర్చు పెట్టి మీరు వారికి చెప్పించిన చదువు 
వలన వారికికలిగిన జ్ఞానమునంతయును పట్టణములందు విని 

యోగపరచుటయే ఫలితమగుచున్న ది. 

పెద్ద రెడ్డి.---ఇదంతయు నిజమనియే తోచుచున్నది, 

స్నాక్స్ టీసు.తోచుటమా,త త్రమేకాదు. ఇదిత ప్పక నిజము. 

రది నిజమన్న మాట మోశెంత స్ట థ్రుముగ గ్తైరుగుదురో అంత 
ఎక్కువగ మికు శ్రేయస్సు స 

శిశువులకు శిశువులు 

సాక్రటీసు వీధి వెంట వెళ్లుచుండగా ఎదుటనుండి ఒక 

పెండ్లి యూ రేగింపు వచ్చుచుండెను. “పెండ్లికమారుని తండ్రిని 
అతడు చూచి అభినందించుచు, 

సాక్రటీసు.--మోా కుమారుడు చాల అదృష్టవంతుడు. 

తండ్రి, వల? 

సాక్రటీను. --ఎన్ని బండ్లు, ఎన్ని నగలు! బ్రంతటి ఐశ్వర్య 

ముతో తిక్రడు గృవాస్థధర్షములను ప్రా, పా రంభించుటకం మ అదృష్ట్ 
మేమున్నది? 

తండ్రి, -- ఇదంతయు అప్పుదీసీ చేయుచున్న వీభవము. 

"నేనీ వెండ్లికీగాను రెండువేల రూపాయలు అప్పుచేసితిని. 
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సాక్రటీసు.--అక్సైన అప్పును మెడకు కట్టుకొనియా నీ 
కుమారుడు గృహాన్థుడగుట! 

తండ్రి న. నేనుకూడ ఆలాగే చేసితిని; నా తండ్రి, 
కూడ అల్లే చేసె 

ఇ ఇది చాల పొరపాటుకిదా? 

తండ్రి.--ఇది మా ఆచారము. 

స్మొక్రటీను._-యావజ్జీవము నీ కుమారుని బుణగ్ర స్తుని 
జేయుటకంకు కొంచెము దూరాలోచనగలవాడవై ఈ దురా 

చారమును మానివేయుట మంచిదిగదా? 

తండ్రి.--మంచి దేగాని ఇది చాల కష్టము, 

స్మాక్రటీసు.--నీ కుమారుడు ఈ బుద్ధితక్కువ పనికి సమ్మ 
తించెనా”? అతడు చదువుకొనిన నవనాగరికుడని నేను తలచు. 

చున్నాను. "పెంద్దికొరకు నీవింత సొమ్ము ఖర్చు ప్యెచుండుటచే 

నీవాతని విద్యనై_ దీనికి రెండింతలసొము ఖర్చు పెట్టితివనియు, 

విద్యావంతుడగుటచే అత డీ అ "కాన్ సగలవాడనియు. 

-నేననుకొనుచున్నా ను. 

తండ్రి.-మా మాటలు నా కర్గనుగుట లేదు. అతడు. 

"రండవ తరగతిలో చదువుచున్నాడ అతని చదువునక్రై విశేష 
వ్యయము లేదు. 

సాక్రృటీసు. -- ఏమి ఆలాశ చెప్పుచున్నారు? నీ కుమా 

రుడు పెద్దవాడుగదా? బ్రంకను రెండవ తరగతిలో నా ee 

అతడేమి అంత మలచుడా? 

తండ్రి, — ఏల ఇట్ల వెదరూ? అతడ చాల తెలివిగల వీల్ల 

నాడు, 
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సాక్రటీను. నీ మాటలు కాల గూఢములుగ నున్నవి. 
ఒకమారు అతనికి ెండ్లియనియు, మరియొకమారతడు వీల్ల 

తం డ్రి.—-ఇందులో గూఢ మేమున్న ది, 

సాక్రటీసు.--వీల్లవాం పెండి చేనికొ నెదరా? 
పడా. లా డు 

తండ్రి. — చేసికొనశేమి? నాకు సంత్రెండు సంవత్సరముల 
వయసున పెండి అయినది; నా గండి కికూడ ఆ వయనూననే 

ల ౧౧ ల A) 

పెండ్లి జరిగినది. ఇందులో వింత యేమియున్నది. 

సా క్రటీసు. _ విల్లలకు విద్యాభ్యాసము పూర్ణియగుటకు 

ముందే వారికి పెండ్లిచేయుట ఎంత ఘోరమైన పని. 

తండ్రి. -- ఏలి ఈ ఆఛారమందు నష్ట్రమేమియు లేచే. దీని 

మూలమున, మేము జీవించియుండగానే మా మనుమలను మూడ 

గలుగు భాగ్యము మాకు కలుగుచున్నది, 

సాక్రటేసు.--చిన్న వయస్సుననే మారు మృత్యువుపాలగుట 

కును, నలువది సంవత్పరములకే ముసలివారగుటకును ఇదియే 

కారణము. మంచి వయస్సువచ్చువగకు మారు చెండ్లిచేసికొనని 

యెడల మికు దీర్ణకాలము జీవించియుండగలరని తోచుచున్న ది. 

తండ్రి. — ఉండవచ్చును. బూలో ముసలివారుకూడ 

కొందరు ఇట్లు చెప్పుట వినియున్నాను. కాని ఆచారముల నిష 

యములో మే మట్టవారిమాట వినజూలము. 

సాక్రటీసు.-- బాల్యవివానాములనలన మో పిల్లలు గిటక 

పారి పెరుగవలసినంత బాగుగ చెరుగకున్నారు. 

తండ్సి,--9ది నిజమే కాబోలు, 
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సాక్రటీసు. _ వారి విద్యాభ్యాసమునకుకూడ నివి ఆటం 
కము కలిగించుచున్న వి. 

తండ్రి.-_సత్య మే. 

సా కటీసు._అందు చే వారి బుద్ధి పరిపక్వము "కాక్ పోవ 

చున్నది. 

తం డ్రి. అవును, 

సాక్రటీసు.--ఇంద్రియనిగ్రహమన నేమియో వారికి తెలి 
యకపోవును. 

తం డ్రి.--అవును. 

సాక్రటేసు. -- పెండ్లిచేసికొను ఈ పిల్లలకు పిల్లలుపుట్టు 
దురు? 

తం ద్రే.-_అవ్రను, 

సాక టీసు, -- వీల్లలకు పుట్టిన పిల్లలు, పెద్దవారికి పుట్టిన 

పిల్లలంత బలముగలవారుగ ను, దృఢకాయులుగ ను ఉండరు 

af లజ 

తండ్రి, డి.-- ఉండరు. 

“సా శ్ర టీసు.-- ఈ "కాలమందు మా విల్లలు బలహీనులు 

నున్నా రనాట కిదియే కారణము, 

తండ్రి.--ఇదియే కారణము నుండవచ్చునుు. తరతరము 
లుగ నిట్టి చాల్యవివావాములు జరుగుచుండుటచేతనే మూ జను 

లందరు బలహీనులైపోయిరి. 



శిళువులకొ శిశువులు 183 

సాక్రటీను, - ఇట్టి విల్లలయొక్క సంతానమును చక్కగ 
పోమీంచి పెంచవలయుననిన ఎప్పటికంచు ఎకువ శ్రద్ధయా 

జాగో త్తయు చూపవలయును గదా? 

తండ్రి.-_అవును. 

స్నాక్రటీను. ఎ తన్లిదండ్రు,లు బాల్యమందుండుట చేతను 
అనుభవము లేనివారగుటచచేతను పీల్లలను పెంచుటకు కావలసిన 
జానము లేకుందురుగదా? ర్త 

తండ్రి “నిజమే. 

సాక్రటీసు. -- చాల్యమందుండువారికి _ పుట్టినవారగుటా 
చేతను, పిల్లలనుసెంచు పద్దతులు తలిదండ్రులకు తెలియక 
పోవుటచేతను--ఈ రెండు కారణములచేత--మిా పిల్లలు శెళవ 
మందే చచ్చిపోవుట కవకాశమేర్పడుచున్నది గడా? 

తండ్రి...-వాస్తవము, 

సాక్రటీసు.--వీరిని "పెంచు పద్దతులను తల్లి నేర్చుకొను 

టకుముం బే ఈ పిల్లలలో అనేకులు మృతిచెందుచుందురు. 

తండ్రి.-ఇశ్లు జరుగుచుండును. 

సా క్రటీసు.- తల్లి విషయమునకూడ ఇది ఎంత (కూర 
ముగనున్నది! చేవాపుష్టి లేక 'చాల్యమందుండినపుడీ పిల్లలను 
కోనవలసియుండుట; పదినెలలు వారిని మోాసి, ప్రసవభాధ కోర్చి. 

వారిని కని విశేష శ్రమపడి వారిని పెంచి శైశవమండే ఒకరి 
వెంటనొకరు వారు మృతిచెందుచుండుట చరాచుట--9ంత 

కంబు ఘోరమేమున్నది! దీనికంతకు ఆమెయొక్క- తల్లిదం 
'డ్రుల బుద్ధిహీనత యేగదా కారణము. ఇంతటి బాధ్యతను. 
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వహించుటకు కావలసిన అంగపాటవముగాని, మనోదార రము 

గాని ఏర్పడుటకుపూర్యమే ' ఆమెకిట్టి శ్రమను కలిగించుచుండు 

నది ఈ బుద్ధిహీనత యే. 

తండ్రి. మీరు మోపుచుండు నేరములన్నియు సత్యము 

లైన వే. 

సాక్రుటీసు..-మరియొక్ర విషయము. మో కుమారుడిం 
కను వపిల్లవాడేగదా? అతనికిప్పుడు కావలసినది. ఆటనస్తువులు 
గాని భార్య కాదు. 

తండ్రి.--స రే. 

సా క్రటీసు._ అయినప్పటికిని, మంచిజరిగినను సశే, చెడుగు 

జరిగినను సరే యని మోరు మరియొక పాణిని అతని మెడకు 
ర్ ట్రుచున్నారు. 

తం.డ్సి అవును. ఇందులో తవ్పేమియున్నదది. 

సాక్రటీసు. -- భర్తయగు వీనికి ఇం ద్రియని గ హమన 
'నేమియో తెలియదు; ఇతరుల గారవించుటకిత డింకను నేర్చు 

కొనిన వాడుకాడు; గారవమననేమియోా కూడ తెలియదు. 

తండ్రి. అవును, 

సాక్రటీసు.--అతని తల్లిమాట వమి? అతడు చూచినంత 
వరకు ఇంటియం దామెకెట్టి గౌరవమును లేదు. ఆమె నీకు 
ఇూకిరిచేయు కూలిదిగాని నిజమైన ధర్షపత్ని కాదు. 

తండ్రి.--ఈ నిందలన్ని యు నిజమైనవి. 

సాక్రటీసు.--ఇప్పుడు నీవతనివశము చేయుచుండు ఈ పసి 

పిల్ల యేశితయును లేనట్టిది; జ్ఞానము లేనట్టిది; చదువు లేనట్టిది. 
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అటి పీలకు గారనమెట్లు లభించును? గారవమునకు అర్వురా 
౬ ౧౧ ౧౧ oJ? 

లెటగును? 
౧౧ 

తండ్రి. కాజాలదు, 

సాక్రటీఘు.--అనగా ఈడురాని ఈ భర్త తన భార్యయెడ 

మర్యాదలేనివాడై ఆమె? కాపురముచేయ ప్రారంభించు 

చున్నాడు. ఎప్పటికికూడ అతడామెను గారవింపబోడు; ఎన్న 

'టికికకూాడ అమె గారవార్షశ్షాజాలదు. భర్షవలన ఆమెకు లభించు 

నది ఆటవస్తువందుగల “” ఇారవమువంటిదే. కొంతకాలమున 

కామె పాతపడిపోవుటయు, ఇంటిలో పరిచారికగ మారిపోవు 

టయు సంభవించును. ఆత్తని గ వామన నేమియో యెరుగని 

కారణమున, కొంతకాలమునకత డామెను బాధించుటకును 

తరిమి వేయుటకునుకూడ ప్రయత్ని ంచినను ప్రయత్ని ంపవచ్చును. 

తండ్రి,.--మిారు చెప్పునదంతయు ఒప్పుకొనుచున్నాను. 

సాక్రటీను. --దురదృష్టవతులగు ఆడుపిల్లలు--దురదృష్ట 
౬/౯౬ ౧౧ ౬ 

వంతులగు మగవిల్లలు--వందలకొలది సంవత్సరములనుండి ఇట్టి 

-దురాచారమున కాలవాలమైన ఈ దురదృష్టపుదేశఘు !! 
యా రతం 

ఒక సమస్య 

ఒకరోజు మధ్యాహ్నము స్నాక్స్ టీసు గ్రామములోని నృద్ధు 

లతో  కూర్చుండియుండగా వ నహిఈటేక 

కాబోలు దుముతోనిండిన వెప్పులతోను, బట్టలతోను జక్ 

'మనుష్యుడచటికి వచ్చిచేరెను. సేదదీర్చుకొనువానినలె నత 

డక కూర్చుండి సమోపమందున్న హుక్కా ఒక. పర్యా 

యము వీల్చెను. 
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అలసటపోనువరకు అతనిని వీల్చనిచ్చి తర్వాత సా, క్రటీనూ 

అతనిని చూచి, “ఓయీ, ఎక్క_డనుండి వచ్చితివి” అని అడి 

చెను, 
గ్రామస్థుడు.-సాక్యుము చెప్పుట కోర్టుకు వెళ్లియుంటిని.. 

అబ్బా, అది ఎంత కష్ట్యమైనపని! 

సాక్రటీను..-వల అట్లు చెసప్పెదవు? అదియేకదా నీకు. 
సంతోవమునిచ్చు వ్యాపారము! 

గామస్థుడు. దాని కేమిగాని కష్టముమాత్రము ఎక్క. 
వయే. నీవు చెప్పదలచుకొనిన సాత్యుము మరచిపోవ్రువరకు దిన 
మంతయు నిన్నచట వేసిపెట్టియుందురు; తర్వాత ఎప్పుడో 
ఉన్నట్లుండీ నీ వేరును గట్టిగా విలుతురు; తత్ కణమే నీవు పలూ 

కనియెడల నీపై వారికెక్క_డలేనికోపము. తర్వాత నీన్ర కోర్టు 
లోపలికి వెళ్లినప్పటినుండియు నీశేమియు లతో చకుండునట్లు. ఎన్ని 
న్నియో ప్రశ్న లొక్కమారుగ నీమీద క్రుమ్మరిం చెదరు.. 

సాక్రటీసు.--ఎట్టి ప్రశ్నలు? 

గ్రామస్టుడు.--నీ నేరు నీ తండ్రివయస్సు--కాదు కాదు 
నీ వయస్సు, నీ తండ్రినేరు--నీ వృత్తి మొదలగు ప్రశ్నలు. 
లైతును నీ వృత్తి ఏమియని అడుగుట ఎంత వింత! 

సాక్రటీను.--వింతయీ! అది అడుగకయే శెలిసికొనదగిన, 
విషయమనియే నా అభి ప్రాయమును. 

గ్రామస్థుకు... అవన 

సాక్రటీసు.--స లేగాన్సి నీవేమి జవాబు చెప్పితిషి?- 

(్రై/మస్థుడు.-- అనుమాన మేమియున్న ది? వ్యవసాయమని 

చెప్పితిని. నేను మశేదైన చెప్పితినని మారనుకొనుచుంటిరా* 
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సాక్రటీసు.--(మెల్లగను ఆలోచనతోకూడను) నిన్ను 
గురించి నాకు చక్కగ 'తెలియునుగ దా? దానినిబట్టి నీ నిజమైన 
వృ_త్టి- 

గా మస్థుడు.- (తొందరగ) ఏమిటి? 2 
సాక్రోటీసు._వుకాకను వీల్చుట, 

దీనిని విని తక్కిన (గ్రామస్థులందరు వారి స్నేహితునికి 

తగిన పరాభవమయ్యెనని నవ్యసాగిరి. అటుతర్వాత క్డు- 

అమాయిక్ముగ 

సాక్రటీసు.-గ్రావుస్టులారా! వ పనిముట్టును దీర్చుటనై_ 
మీరును మో పూర్వులును విశేషము శ్రమపడితిరి? వ పని. 
ముట్టును శేస్థమైనదానినిగ చేయుట క్రై మూకుగల తెలివి తేటల 
నన్నిటిని వినియోగించితిరో మిరు చెప్పగలరా? 

గ్రామస్థులు.--నాగ లి 

స్మాక్రటీసు. కాదు, కానేకాదు, 

గ్రామస్థులు. బండీ, 

సాక్రటీసు.--కాదు. 

ము లంజలా. 

సాక్రటీసు.--కాదు. ఆలోచించి చెప్పవలెను. 
అధ 5 

రాయు నులు నుత (కపిలె). 

సాక్రటీసు.--ఎంతమా త్రము కాదు. 

గ్రామస్థులు.--మిా కేమి హాస్థమాడుచున్నా రా లేక 

నిజమును కనుగొనుట క్రై అడుగుచున్నా రా? 



18న స్మా కృ్కటీసుయొక్క_ సందేశము 

సా, క్రటీసు. నిజము కనుగొనవలయునను ఆసక్తి ఈ వివ 
యమున నున్నంత మరెప్పుడును ఉండినది నేదు. 

గామసులు,కాతి న మో ప్రశ్నకు సరియైన జవాబిచ్చు 

టకు మేము సమగ్గులముకాము. 

సాక్రుటీసు.--నేను చెప్పవచ్చునా? 

గ్రామస్థులు.--దయ చేసి తప్పక చెప్పవలెను. 

స్నాక్ టీసు.--మోకు కోపమురాదుగదా? 

్రావస్టులు.--మాకు సరమమితు లగు మూామోాదనా 

మేము కోపగించుట! 

స్నాక్రటీను. అబన నేను చెప్పెదను. నూకువూాత్రము 

మనస్సునకు ఆయాసము కొలుగునేమోా? 

గ్రామస్థులు._మా కెట్టి యాయాసము లేదు. చెప్పుడు. 

స్నాక్రటీను._అౌ్బున చెప్పుచున్నాను. 

స హుక్కా 

(1) చిత్తం చిత్తం 
(4) ఆడునీల్లలు మగవీలిలు కేలసి చదువుకొనుట 

సాక్రటీసు గామములోనికి వచ్చుచు కొత్తగ స్థావింప 

బడిన తల. ల తొంగిచూచునప్పటికి అందు మగపిల్లలు 

మాత్రమే కనిపించిర. పాఠశాలకును చావడికిని నడుమ వీధి 
పొడుగునను మట్టితో ఆడుకొనుచు పిడకల పెట్టువారివలె నటించు 

తొమిది పది సంవత్సరముల నయస న “ఆడుపిల్లలు వాల 
టనలాంచచవననతటతారలన తనంత. బవ నాలా నావాగానానానావాగా లు భానాననునాలు. 

FE హుక్కా_పట్టు ఆచారము ఆంధ్ర జేళమందు నిశేషముగ లేదు. "ఉత్తర 

హీందూస్థానమునందిది యొక గొప్ప దురలవాటు, 
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మంది అతని కంటబడిరి. వారి శరీరము కొంచెమైన శుభ, 
ముగ నుండలేదు. చుట్టుప్రక్కల మరెవ్వరు అతనికి కనిపింప 
౩59; అందుచే అతడు, *పానకములో పుడక తప్పుటలేకు. 

చెప్పినమాట ప్రకారము ఈ గ్రామస్థు లెప్పుడు చేయుదురో? 

తమ ఆడుపిల్లలను బడికి పంపెదమని ఎన్ని పర్యాయములో నా 

యెదుట శపథముచేసిరి; కాని బడిలో ఇప్పుడు ఒక్ ఆడువీల్ల 

గూడ లేదు. *ఛిత్తం” “చిత్తం” అని నాకు విసు గెత్చునంతవరకు 

చెప్పుచుందుర్ను కాని క్రియ శుద్ధభూన్యము. మూడు, ఆ 

ముసలిశెడి కనివించినయెడల నేనేమి చేసెదనో! నోటిలోని 

అన్న పుముద్దను (మ్రింగుటకుకూడ తెలియని అమాయికునివలె 
తియ్యనిమాటలు దూటలాడుచుండును; కాని పనిలోమాత్రము 
పూజ్యము. ఈ విషయమున తక్కినవారందరు ఇతని శివ్యు లే. 

ఇతనికి చెప్పిచెప్పి నాకు విసుగెత్తుచున్నది,” అని గొణుగుకొ 

నుచు నడువసాగెను. అతడు చావడిదగ్గరకు వళ్లునప్పటికి పెద్ద 

రెడ్డి అగపడి నమస్క్మా_రముచేసి “స్మాక్షటీనుగారూ! మిరు 
తిరిగి మా (గ్రామమునకు వచ్చుట మా అదృష్టము 

సాక్రటీసు.--* రెడ్రిగారూ నమసొా-రము.” (అతనికి విన 
బడకుండ) ఓయి మోసగాడా, నిన్ను చూచుటవలన నాశెట్టి 
సంతోషమును లేదు. (బిగ్గరగా), నేనిదివరకు నీకు చెప్పిన 
దంతయు చేసితివా? 

"రెడ్డి.....చేయ కేమి? 

సాక్రటీసు.--(రవాన్యముగ) నోటికి అడ్డులేదు. (బిగ్గరగ) 
ర ౧ 

శఖాన్! చాల సంతోవము. కొసకు ఈ ఆరడుగుల గుంట 

తయాకరైనదన్న మాటయేనా! 
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కెడి. పూర్తిగ తయారైనది. 

సాక్రటీసు.--మన మచటికి వెల్లి చూచెదము రమ్ము. 

"రెడ్డి.....దానికేమి తొందర? మరియొక పర్యాయము వచ్చి 
"నపుడు చూడవచ్చును. 

సాక్రటీసు. -- రెడ్డిగా, ఇదియీ తగిన సమయము. 

(రహస్యముగ) అది ఇంకను మూడడుగులకంకె ఎక్కువ లేదు. 

(విగ్గరగ) ఇప్పుడే వెళ్ళిదూతము, చక్కగన్వు క్రమముగను 

“చేయబడిన పనిని చూచుటకం'కె సంతో వమేమున్నది? రమ్ము 

వెల్లెదము. ఇదియీగదా దారి ఈ సందుకొననుగచా అద 

యుండుట? 

రెడ్డి.....కాదు--ఆ--అవును-- కాదు. అదికాదు దారి. 

కాని ఎందుకు ఇప్పుడీ శ్రమ? మారు చాలదూరము నడిచి 

యున్నారు; అలసియున్నా రు; కావున కొంచెముసే సేపు కూర్చుండి, 

ఈ ఎండబెట్ట తగలకుండ కొంత బడలిక తీర్చుకొనుట మంచిది, 

సాక్రటీసు.-- రెడ్డిగారూ నాశెప్పుడైన బడలిక కలుగుట 
మోరు చూచితిరా? 

శెడ్డిచూచినట్టు లేదు. బడలికపడినట్లు మారు ఒప్పు 

కొనువారును కారు చేయవలసిన పనియున్న ప్పుడు మోారెన్నడు 

“బడలిక చెందినట్లు కనివించుటలేదు. ఇదివూ తము నిజము. 
యగ ల 

సాక్రటీసు.--అశ్వాన నా విషయమై మోారిప్పుడింత విచార 
జ (oan 

పడుట వల? 

"రెడ్డి. _ విచారముకాదు, కొంతసేపు అలసటతీర్పుకొన 

మోరు కోరుచున్నా కేమో అని అనుకొంటిని, 



(1) చిత్తం చిత్తం (2) ఆడుపిల్లలు మగపిల్లలు కలసీ చదువుకొనుట 10] 

సొాక్రటీసు.-- రెడ్డిగారూ, ఎందు కీటక్క_రిమాటలు? నా 

యుఖమువంకపూచి నిజముగ ఈ గుంట ఆరడుగులు లోతు 

గలదా చెప్పుము. 

రెడ్డి....మారింత నొక్కి. అడుగుచున్నారు గనుక చెప్ప 

వలసినది చెప్పుచున్నాను. అది ఆరడుగుల లోతుగలదికాదు. 

మోరు వచ్చుచుండినపుడు చేను ఆ పనినూదనే యుంటిని. 

ఛఇప్పటికది చాలవరకు పూర్తి అయినది. 

సాక్రటీసు.--నేనా వీధిని తిరిగి వచ్చుచుండినపుడు మిరు 

కూర్చుండి చుట్ట, తా గునట్టుండినదిగాని, గుంటను త్రవ్వుచుండి 

నట్లగపడ లేదే. 

రెడ్డి. మంచి పనిసమయమగు ఉదయముపూట నేనట్లు 

చేయుచుందునా? 

సాక్రటీసు.--స రే. పోనీ, ఆ గుంట అయిదడుగుల లోతుం 

చునా? 

రెడ్డ. తిరిగి నొక్కి అడుగుచున్నారు. బవుుళః పూర్తిగ 

" అయిదడుగులుండదు. అయిదడుగులు కాకపోయినను కొంచె 

మించుమించుగ అంతమాత్ర ముండును, 

సాక్రటీను.- వెల్లి, దానిని కొలిచిదూతము. 

రెడ్డి. ఎందుకంతటి శ్రమ. అది ఇక్కొ-డికి కొంతదూర 

మందున్న ది. 

సాక్రటీసు.--స లేగాని అది నడుములోతుండునా? 

"రెడ్డి....అంత ఉండదని తోచుచున్నది, 
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సాక్రటీసు, _- మోకాలులోతుండునా” ఒక మూరెడు 

లోతుండునా? 

శెడ్డి, మూ శెడులోతు తప్పదు. కావలసినయెడల ఒట్టు: 

పెట్టుకొని చెప్పెదను, కహపడి స్వయముగ నేనేగదా దానిని 

త్రన్వుచుంటిని? 

స్నాకృటీను. -- త్రవ్యుచుంటివేమో గాని దానినిగురించి: 
పృమాణము చేయుట ఎందుకు? పమాణముచేయుట సామాన్య 

విషయమని ఎంచకూడదు. 

వీరిట్లు మాటలాడుచుండగా గ్రామస్థులు కొందరచటికి 

వచ్చి సపెద్దరెడ్డి గుటకలు (మ్రింగుచుండుటయు, స్నాకటీను 
కోపము వెందియుండుటయు చూచిరి. 

గ్రామస్థులు. కెడ్డిగారూ! వమి సమాచారము, తిరిగి, 

ఈ ముసలితాత మిము గటిగ పట్టుకొనినట్లున్న చే, 
al © లు గు 

రెడ్డ...-మాటలాడకుడు. 

సాక్రటీను.--వల? గ్రామస్థులారా! నమస్కారము. తాను 
శ్రువ్యిన గుంటనుగురించి మీ రెడిగారు వరించుచుండిరి, 

Go ణు 
అస ( రి గ్రూముస్టులు=గుంటా! ఏమి గుంట: 

సాక్రటీసు. _ వెనుకటిపర్యాయము నేను వచ్చినపుడు 
"తాను త్ర మెదనని చెప్పిన గుంట, 

గా మృయులుకతలాగా: 
a 

రెడి, -- మోకందరికి తెలియదా? పశువులకొట్టమునకు 
డ టె 

నమోపముననుండు గుంట, 
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గ్రామస్థులు. _- తెలియ కేమి. మౌాలవాండ్రు, నిన్న 

సేం తవు త్రశ్వుట కారంభించిన గుంటయా? స్మాక్ర టీను. 

గారూ, అది చాల బాగున్నది. ఒక మూరెడు తక 

సాక్రటీసు.--(రహస్యముగ) ఇతని శపధము! ఇతనికి సత్య 
మందుగల శ్రద్ధ! (బిగరగ) సశే, దీనికేమిగాని, వెనుకటిపర్యా 
యము నేను మాతో మాటలాడినపుడు మోరందరు మో ఆడు 
పిల్లలను బడికి పంపుటకు అంగీకరించితిరిగదా? మీ మాట 

ప్రకారము చేసితిరా? 

గ్రామస్థులు. చేయలేదు. మోయెదుట నిజమును దాచు 

"బందుకు? మా కులమువారందరు అట్లు చేయకూడదనియు 
మొదట ఆడుపిల్లలకు ప్ర, త్యేకముగ బడి నొకదానిని పెట్టనలె 

య లు 

ననియు, తెర్యాత వారిని ఒడికి పంపవచ్చు ననియు చెప్పిరి, 

సాక్రటీసు.-- ఈ ఆడుపిల్లలబడిలో చదువు చెప్పువా రెవరు? 

అస ద్ గ్రామస్థులు. ఎవ తేయో ఒక స్త్రి 

సాక్ టీసు... ఆమె ఎకొ,-డనుండి వచ్చును? 

గ్రామస్థులు. మాకు తెలియదు. జిలా బోరువారా 
హై ౧౧ యి 

మెను ప సజెడేరు. 

క్రుటీసు.--జిల్లా బోర్దువారికట్టి స్తీ ఎక్కడ దొరకును, 

ణా. తెలియదు, 

సాక్రటీసు. - మో (గ్రామములో చదువుకొనిన స్త్రీ లెవ 
లైన గలరా? 

సులు. లేరు, గ్రాన్ సులు 
3 13 
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స్నాక్రటీను. ప్రక్క గ్రామములో ఉన్నారా? 

గ్రామస్థులు. లేరు. 

సాక్రటీను.--ఆమడ దూరములోపలనుండు (గ్రామము 
లలో వేనిలో నైన చదువుకొన్న న్తీలున్నా రా? 

్రా/మస్థులు.--మాకు 'తెలిసినమట్టుకు ఎవ్వరు లేరు, 

రడి. లేనే లేరు. 
Cs 

నాక్రటీసు.  అజ్జున వారెక్క_డనుండి వచ్చెదరు? పట్టణ 

యులనుండియా? 

గ్రామస్థులు.--కాదు. పట్టణములోని స్రీలు ఈ పల్లా 
టూరికొంపకు రాజాలరు. _వచ్చినప్పటికికూడ మా స్వభావము 
వారికి తెలియజాలదు, వారి స్వభావమును నేము తెలిసికొన 

లేము. కావున వారిద్వారా ఎవరికిని లాభము కలుగదు. ఐడి 

గాక ఇచ్చట వారు కాపురముండుటకు తగన ఇల్లుగూడ 

దొరకదు. 

సాక్రటేసు.--అత్షైన మో స్త్రీలలో ఎవరైనను చదువుకొను 

నంతవరకు మో ఆడుపిల్లలబడియందు చదువుచెప్పగలవా రెవ్వరు 

దొరకరని తోచుచున్నది. 

లో 

సాక్రటీసు. -- అనగా మో ఆడువిల్లలను మో ్ర్రైముము 

ల్లోని మగపిల్లల బడిలో చదునుటకు పంవీనగాని, మీ యూ 
రిలో స్తీ విద్య _ప్రారంభమగుట కవకాశము లేదు, 

గా మస్థులు.--ఆలాగె కనిపించుచున్న ది. 

(గ్రామస్థులు, అవును, 
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సాక్రటీసు. ఇదిగాక మొన్నటిదినము మారు చెప్పిన 

మాట మికు జ్ఞ _పియున్న దా? మోరిదివర కే చాల అధికముగ 
పన్ను ల చెలించుచుండినటున్సు వానిని తగించినగాని ,బ దుక 

a ౧౧ ౧౧ ౧ కః 

"లేనట్లునుగ దా మిరు చెప్పితిరి, 

a 
చెల్లించుచున్నా మను మాట నిజము, 

గామస్థుడు. -- అవును. మేము అధికముగ పన్నులను 

సాక్రటీసు.--ప్ర,ల్యేకముగ ఆకుపిల్లలకు బడి కావలెనని 
వూరు కోరినయెడల అందుకుగాను ఉపాధ్యాయియేగాక ప్రత్యే 
కముగ ఇల్టుకూడ కావలనసినదేనా? లేక ఆ బడిని మో మ 

బావడిలో పెట్టుకొ నెదరా? 

హవ. పెట్టుకొననియ్యము. అయిదు సంవత్సర 

ముల (క్రిందట మగవిల్లలబడికిగా దాసిని తీన్షికొని, సంవత్స 

రములోపల వేచే ఇంటిని కట్టించి ఈ చావడిని తిరిగి మా 

వశము చేయుదుమని చెప్పి మొన్న మొన్న ఎంతో కష్టము 

మోద దానిని మా స్యాధథినముశచేసిరి. తొందరపడి తిరిగి క 

చావడిని ఇట్టి పనుల కియ్యజాలము_ముఖ్య ముగ ఆడువిల్లిల 

బడికనిన బాత్తిగ బ్రయ్యజాలము. 

సాక్రటీసు.--మా తత్త (ము తెలియవచ్చుచున్నది. పాఠ 
శాలలు కావలయుననిన వేలకొలది ద్రవ్య మావశ్యకము; 

ఉపాధ్యాయులు కావలసినను అంతే. మి జిల్లాలో పదునైదు 

వందల (గామములున్న వి; రెండువందల (గామములందు 

మాత్రము పాఠశాలలనై ప్రత్వేకపు ఇండ్లున్నవి. ఇప్పుడన్న నో 
మోరు ప్రతి (గ్రామమందు అడుపిల్లలకు మరియొక పాఠశాల 
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కావలయునని చెప్పుచు పన్ను లుమాత్రము అధికము కాకూడు 

దని వాదించుచున్నారు. ఇది న్యాయముగ నున్న దాః 

(గ్రామనస్థులు.-- లేదని కొంతవరకు ఒప్పుకొనుచున్నా ము, 

సాక్రటీసు.--ఇదిగాక మీలో కొందరికి ఘోషాకూడ. 

లో 

ఆడువారిలో కొందరికి గలదు. 

అద అడ వ్ బగ సాక్రటీసు.-- అశ్షైాన ఘోషా స్త్రీలకు ప్ర త్యేకముగ నొక 
పాఠశాల యుండవలయునుగదా? లేనియెడల, ఫఘోషాలేని. 

వీల్లలు ఫరో పానిల్లల బడికిపోవుటయు వారుకూడ ఘోపా 

మొదలు పెట్టుటయు సంభవించును. 

గ్రామస్థులు. -- అవును; అన్రును. మగవారికి లేదుగాన్ని. 

(గ్రామస్థులు. = ఎంతటిమాట! ఘోషా లేనివారుగూడ 

బడికి వెళ్ళి ఘూపా మొదలు పెట్టునెడల అట్టివారు బడికి పోకుం 

డుటయె. మంచిది. స్రలుకూడ కష్టపడి పనిచేసినగాని జరగని. 

మా గ్రామములో ఘోపా సాధ్యముకాదు. అందువలననే 

ఫో షాపద్ధతి అవలంబించు కుటుంబములవారు రానురాను 

దర్శిదు,ల ఆరోగ్యములేక మృత్యువుపాలగుచున్నారు. 

సాక్రటీసు. -నిజము. గ్రామస్థులకు ఘోషా చాల ప్రతి 
కూలము. కానన ఘోషా అవలంబించువారికి ఒక బడియు,. 

తక్కీనవారికి మరియొకబడియు -- అనగా ప్రతి ్రానుమందు. 

ఆడువిల్లలబడులు రెండు ఉండవలెనని ఏర్పడుచున్న ది. 

సులు,--- గుగనున్న ది, (గచ ఎలు ఇది చాల బాగుగనున్నది 
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సాక్రటీసు. -- ఐన, పన్నులుమాతరతేము అధికము కౌగూ 
డదుకదా? అక్సైన సాధారణమగు (గామములందు ఆడువీల్లలకు 

ప్ర క్యేకముగ పాఠఫాలలుండుట అనాధ్యము. 

(౧ మ. లాల న; 

సాక్రటీసు, -- ఒకవేళ ప్ర త్యేకముగ ఒక అడువీల్లలబడిని 

'పెట్టినను దానిని తనికీచేయువా వెవరు? 

గాామసులు.--ఎవరో ఒక నీ ఉండవలెను. 
J థి ఈ 

సాక్రటీసు. జై ఎచ్చటనో ఒక మారుమూలనుండు ఈ 

గ్రామమునకు ఆమె వచ్చుట ఎట్లు మగపిల్లలబడికి ఇ౯ స్పెక్టరు 

ఎన్ని పర్యాయములు వచ్చుచుండును? 

(గామస్థ్లులు.-మూడు నలల కొక పర్యాయము. అతడు 
థి 

నద ml అగు జర 

చుండును. 

సాక్రటీసు.అబ్దన ఆడు ఇ౯స్పెక్టరు సంవత్సరమున కొక 

నలసినదేగదా? 

(గ్రూనుస్థులు.--కాబాలు, 

సాక్రటీను. -- బడి చక్కగ జరుగుచున్న దా లేదా యని 
తనికీచేయువారు. లేనియెడల బడియుండియు లాభము లేదన్న 
మూటయీనా? 

గ్రామస్థులు.--అవును. అప్పుడప్పుడు తనికీ జరుగుచుండిన 

గాని లాభములేదు,. ఆ మాట మేముకూడ ఎరుగుదుము, 
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తర్వాత ఒక నిమిషమువరకు జారకుండి తాను చెప్ప 

దలచుకొనినదంతయు పూర్ణికాలేదని సాక్రటీసు మరల ఉపక్ర, 
మిం చెను. 

స్మాక్రిటీసు.--మికు మో స్రీలయెడ విస్తారగారనము లేదు 
గదా? 

గ్రామస్థులు. జన్ నమో? శకెన్ని సర్యాయములో అడిగి 

యున్నారు; తిరిగి ఇప్పుడు ప్రస్తాపషనచెయుట ఎందుకు? 

స్నాక్రటీను.నేను చెప్పినది సత్య మేనా? 

గ్రూముస్థులు._కొంతవరకు. 

సాక్రటీను, -- ఇప్పుడిప్పు డీ విషయమై మీరు చేయునది 
అన్యాయమని మిోకుకూడ తోచుచున్న చా? మాలో మిరు. 

కొంత సిగ్గుపడుచున్నా రా? 

రెడ్డి_అవును. మీారేేదైన ఒక విషయముగురించి అనేక 
పర్యాయములు చెప్పినయెడల మేము మిరు చెప్పినట్టు చేయక 

పోయినను దానినిగురించి మాలో మేము ఆలోచించుకొని 

వాదప్రతివాదములు చెసికొనుట మాకిష్పుడు అలవామైనది. 

అందుచే ఆ విషయము మా 'మనస్సులో నాటుకొనుచున్నది. 

ఈ న్రీలవిషయమున మేము చేయుచున్న దంతయు పొరపాటని 

మాకు స్పష్ట మైనది; కాల కైవుమున ఇదంతయు మారును. 

సాక్రటీసు. -- ఈ పాఠమును నేర్చుకొనదగినవారు చిన్న 

వ్ల్లులు, 

(గ్రామస్థులు, -- అవును. మేమో మాట ఎన్ని మార్లో 

చెప్పితిమి. ముసలివాండ్రమగు మము వదలి మిరు చిన్న పిల్ల 

లకు ఉపచేశముచేయవ లెను. 
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సాక్రటీసు.--వారి తల్లులను, అక్కొ-చెళ్లెండ ను గౌరవించు. 
౧౧ ౧m కక 

టకు పిల్లలెట్లు నేర్చుకొ నెదరు? మోవలన నేర్చుకొనుటకు వీలు. 

"లేదముగదచా) 

సాక్రటీసు.--అశ్లైన వారెచట నేర్చుకొ నెదరు? 

గ్రామస్థులు---బడిలో. 

సాక్రటీసు.--బడిలో మగపీల్లలుమాత్ర, మే ఉండినయెడల 

వారీవిషయమును ఎట్లు నేర్చుకొనగలరు? ఆడువిల్లలు చదువు 

లేక (జ్ఞానహానుల్రై) అపరిశుభ లైయున్న యెడల గారవార్డు 
'లెట్టగుదురు? 

ళు 

గ్రామస్థులు.--అవును. ఇట్టి ఇబ్బందులున్న వని మేమెరు 

గుదుము. 

సాక్రటీసు.--ఆడుపిల్లలనందరిని ప్ర త్యేకముగ గ్రామమం 
చెచ్చటనో ఒక మూలయందుండు ఇంటిలో కూర్చుండ బెట్టి 

చదును చెప్పినయెడల ఈ మో పాతకాలపు ఆచారములు విడి 

పోవును. తల్లులను అక్కొ-చెర్తెండ్రను గారవించుట విధి యను 

మాట మగపిల్లలు నేర్చుకొనవలయుననిన, బాలురుగనున్న ప్పుడె 

ఆడువిల్లలతోోగూడ వారిని ఒ కేబడికి పంపుట ఆవశ్యకము. అట్టి 
బడిలోని ఉపాధ్యాయుడు — ఉపాధ్యాయి _- ఉపదేశమూలము 

నను ఆచరణమూలమునను, బడిలోని ఆడుపిల్లలను ఇంటిలో 

నుండు తల్లులను గౌరవించుట ధర్హమని మగపిల్లలకు చేర్చగలిగి 

యుండును. ఆడుపిల్లలన్న నో, మగవారితో కలసి ఒశకేబడి 

యందు ఒశేపాఠములను నేర్చుకొనువారగుటచేత తాముకూడ 

మగవారితో. సమానులమనియు, చారికంకు తక్కూవవారు. 
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కామనియు తెలిసికొని, ఆగ్షగారవమును సంపాదించుకొని, 

తుదకు విద్యవలన గారవార్డల్లగుదురు, “పెద్ద పెరిగి "పెండ్లిచేసి 

కొనిన తర్వాత, భర్తలచే గారవింపబడి ఈ సంప్రదాయముల 
నన్నిటిని తమ సంతానమునకు నేర్పగలిగియుందురు. 

గ్రామస్థులు, _సాక్రటీసుగారూ! మీరు చెప్పునదంతయు 

యుక్షియుక్షముగ నున్నది; కాని ఇట్లిమార్సులు పూర్తిగ జరుగు 

టకు ఎన్నియో సంవత్సరములు పట్టును, 

స్నాకటీసు. -- అక్షైన మిరు ఆలస్యముచేయక ఇప్పుడే 
మో పిల్లలను బడికి పంపవలెను. బడికి వెళ్ళి చదువుకొనుచుండు 

మగపిల్లలు లోకజ్తానము అత్షరజ్ఞానము లేనట్టి తమ తల్లులను 

విడకల పెట్టుటయు, నగలను వేసికొనుటయు తప్ప మెేమియు 

ఎరుగని తమ అకచెళ్లెండ్రను గౌరవింతురని అనుకొనుట 

గొప్ప పొరపాటు. ఈ మో దురాచారమువలన మా అంతో 

సౌఖ్యమును కోల్చోవుచున్నారు. నేను నా బాల్యమున నేర్చు 

కొనిన మంచి విషయములన్ని టిని నా తన్లివలననే నేర్చుకొంటిని; 

ఆమె _స్థరణమునే నేను పవిత్సేముగ పరిగణించుచున్నాను. 

గ్రామస్థులు, -- ఆమె మికిగాలి దొడ్డదిగనుండి యుండ 

వలెను. 

సాక్రటీసు.--సందేహాములేధు. మో తల్లులుకూడ అట్టి 
వారుగనే ఉండవలెను; మీ అఆడువిల్లలకు చదువు చెప్పించి 
చక్కగ పెంచి, నూ న్రీలను చక్కగ గారవించినయెడల వారం 
దరు అట్టివారు కాగలరు. ఇంతేగాక్క నా వీల్లలుకూడ వారి 

తన్లియొద్ద నే వారు నేర్చుకొనవలసినదంతయు ఇప్పుడు నేర్చు 

కొనుచున్నారు. 
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See .--ఇందులో అశ్చర్యమేమియు లేదు. ఆమె 

మూ ౮ గామమునకుకూడ వచ్చి మా పసిపిల్లలనందరిని చూచి 

ర న స. తల్లులకు 'బోధించియుండెను 

గదా? సనిపిల్లలందరిలో చక్కగ నుండిన పిల్లను స్వాయముగ 

నెత్తుకొని మాకందరికి చూవి, ఆ విధముగ పిల్లలను పెంచవలయు 
నని ఆమె మాకు చెప్పియుండ లేదా? 

రెడ్డి _ఇంతకును ఆ పిల్ల మాలది, 

(గ్రామస్థులు. _ ఇంతేగాక డేరాకు వెలుపల ఆమె పిల్ల 

లందరు ఆడుచుండుట మేము మాడలేడా? వారు ఎంత శుభ 

ముగను, ప్రకాశముగను ఉన్నారు! వారు ధరించుకొనిన బట్ట 
లన్ని యు న వచ్చినదనుకొనుచున్నాము స్తూ క 

అంత సాగసుగ నుండినవి. 

సాక్రటీసు.--కాదు. పొరపడితిరి. ఆ దుస్తులన్ని టిని వారి 
తల్లియే తయారుచేసెను. ఇదిగాక ఇప్పుడు మేము స్థావించి 
(యుండు ఆడువారి శ్రైయినింగు పాఠ శాలలో ఉపాధ్యాయు 

డ్రుగ తయారగుచుండు న్రీలందరికి దీనిని వేర్పుచున్నాము. 
"కావున మారు మూ అకువిల్లలను బడికిపంపీ, వారిని గారవింప 

వలెనని మో మగ పిల్లలకు 'నేర్పవలెను. మోా వీల్లలు మంచివా 

రుగ సుండవలయుననిన వారి తల్లులు క 

తల్లులయెగడల తగు మర్యాదను గారవమును చూవినగాని వీల్ల 

లెట్లు మంచివారు కాగలరు? 

రాం 

(గ్రామస్థులు. -- సాక్రటిసుగారూ! ఈ విషయమై మరి 
యొకనూరు మా కులస్థులందరితోో మేము ప్రసాపముచేసి 

జడువిల్లలనందరిని ఇప్పటి ఈ మగవిల్లలబడికే పంపునట్లు చేసె 
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దము. అప్పుడుగదా ఇది గామపాఠశాలయగుట ! _ ఇప్పు 

డిది మగపిల్లల పొఠశాలి అనియే చెప్పదగియున్న ది. 

సాక్రటీను.--మంచిది. అప్పటికికాడ మో కులస్థులు మి 

నూట విననిపక్షమున నేనే వారిద్నురకు వెల్లి మాటలాడెదను. 

కాని నూ బంధువుల ఆకశ్నేపమేనా దీనికంతకు కారణము? లేక 
మో సోమరితనమును పూర్యాచారపరాయణత(మునా? మా 

బంధువుల ఆక్నేపము కాదను అనుమానము నాకున్న ది. 
రుం డక్ పృ మో అనుమూానమున కాధార 

ముండుట నిజమే కాని ఈ విషయములోవమాత్ర, మట్ట ఆదా 
రములేదు. మా బంధువు లీవిషయమున చాల పట్టుదల కల. 
వారు. 

సాక్రటీసు. _ శమింపవలెను. నేనిట్లంటినని కోపపడ 
కూడదు, 

రెడ్డి. కమార్పణశేమున్న ది? మములనుగురించి మిరు 
చెప్పు విషయములలో ముప్పాతికమూడు వీసములు అబద్ద 

మన్నది లేదు. 

సా క్రటీను. -- బహుశః ముప్పాతికమూడున్నర వీసమని 
కూడ చెప్పవచ్చునేమో! మంచిది. ఈ రోజు ఇచట చాల 

సేపు ఉంటిని; కావున వెళ్లిపోవలెను. సెలవు. 

రా యనులు చిత్రము; నమస్కారము, 

ఈ పర్యాయము స్మాక్రటీసు (గ్రామవావడికి వచ్చి 
ముఖము ముడుచుకొని కూర్చుండియుండెను. (గ్రామస్థు లత 

నిని చూచి తమవలన ఏదొ గొప్ప పొరపాటు జరిగియుండనలె 



ననియు, ఎప్పటి దుర్గంధము, పిల్లలు శు భ్యముగనుండక పోవుట, 

అతని కోపమునకు కారణములు కావనియు భావించిరి, 

సాక్రటీసు.--గ్రామస్థులారా! నా కీరోజు ఇదివర కన్నడు 

లేని విచారము కలుగుచున్నది. నేను మా యందరివద్ద సెలవు, 

పుచ్చుకొని 'వెళ్ళిపోవలసిన సమయము వచ్చినది. 

గ్రామన్గులు._ఏల? 

సాక్రటీసు.--నాకుగూడ వీల్లలున్నా రుగదా? నేను వారిని 

మా టబెశమునకు తీసికొనిపోయి చదువు చెప్పింపనలెను. స్వదేశ 

మును చూచిరావలయునను కోరికకూడి నాకు కలదు. మోయం 

దును, మో గ్రామమందును నాకుగల అభిమానముచేత మిము 

వదలి వెల్లిపోనుట చాల కష్టముగనున్నది. కాని, నేనేమి చేయ 
గలను! నేను మా దేశమునకు తప్పక వెళ్లనలసియున్న ది; ఎట్టి 
ఆలస్య ముచేయుటకు ఏలు లేకున్న ది. 

గ్కామస్టులు.--మిోరు వెళ్లిపోయినతర్యాత మేము చేయ 
J @ ౧౧ 

గలిగినది ఏమున్నది? తిరిగి యభథాప్రకారము అపరిళుభ్యము 
లైనట్టియుు, నిరర్థక ము వైనట్రియు మా (పాతకాలపు ఆచారము 

లందు పడిపోయదము. 

సా క్రటీను.అట్టిభయము లేదు. ఆరోగ్యమునకును, ఐళ్వ 

ర్యమునకును పరిళుభ, తయ కారణమనియు, దారిద ద్ర్యమునకు 

మో నిరర్థకపు వ్యావోరములే కారణమనియు భార్య విద్యా 

వంతురా లైనయెడల మీ గృహము సౌఖ్యముతోడను సంతో 
వీంచు విల్లలతోడను నిండియుండుననియు మిరు నేర్చుకొంటిరి 

గదా? 
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గామస్సులు.- ఇదంతయు నిజమేకాని మేమెంత సోమరి 

'పోతులమో, ఎంతటి కలహ ప్రియులమో, సత్కార్యముల కొన 

సాగించుటకు మాలో ఎంత ఒద్దిక తక్కువో ' మోకు తెలియ 

నిదికాదు, 

సాక్రుటీసు.--అవును. దుపష్కార్యములకనిన మీరు బహూ 

సులభముగ చేరుదురు. ఇది నాకు తెలిసినదే. 

గ్రామస్థులు.--9 బేక దా మో స్వభావము. సెలవుపుచ్చు 

కొను దినమునకూడ మిరు మో వాక్కా-ఠిన్యమును మానుట 

లేదు. కాని మారు చెపునదంతయు నిజము. ఇదివరకు 

'మోరు నేర్పిన ఈ మంచిపద్దతులన్ని యు మారు వెళ్లిపోయిన 

తర్వాత సాగించుట ఎట్లను విచారము మాకు కలుగుచున్నది. 

సా క్రటీసు._మోరందరు కలసి దానిని నిల్వ బెట్టవలెను. 
లు 

అస మ రి గ్రామస్థులు. ఏలాగు 

సాక్రటీసు.--సహకారోద్యమమందు పనిచేయువారిని పిలి 

వించి మూ (గ్రామమున ఒక సంఘమును థ్రావించుక నవ లను, 

Pia గ్రామస్థులు. దానిని చేయుట ఎట్లు; 

సాక్రటీసు.-- మొట్టమొదట మోరొక్ సంఘమును స్థాపిం 

చుకొని, మోరు నావద నేరుకొనిన కొ, తపదతుల నన్ని టిని హ్ (౮4 ధి a 
సంఘపు నిబంధనలుగ చేసికొనవతెను. నిబంధనలను మారు 

తప్పక అనుసరింపవలెన్వు లేనియెడల సంఘసభ్యులు మీపై 
జరిమానాను విధింపగలకు. 

రానాఖుల్మూకార్తద్ బాగుగనున్న ది; కాని ఈ సంఘమును 

నడుపువా రెవరు? 
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సాక్రటీసు. — సవాకార బ్యాంకీలనన్ని టిని తనికీచేయు. 

చుండు సహ కారోదోగస్థులే దీనినికాడ నడిపెదరు,. 

గామసులు. -- అశున మేము తత్ తణమే ఇందుశె 
లో న యై 6... 

ప్రయత్ని౦చెదము. 

సాక్రటీసు.--మి త్రులారా! అప్పుడు మిరు నాకు సెల. 

వియ్యవలెను.  ఒక్కొకపుడు నేను చాల కఠినముగ మాట. 

లాడియుందును; కాని నాకు మూయందుగల ప్రేమయే దానికి. 

కారణము. మిములనందరిని వదలి వెళ్లిపోవుట బాల వివార 

క్ర రముగనున్న ది. 

గ్రామస్థులు.-సా క్రటీనుగారూ! మోరు మ లన పూర్తిగ 

మార్చి చేసితిరి మి మూలమున మేము సంతోషము ఆరో 
గము సౌఖ్యముగల మనుష్యులమెతీమి. భగవంతుడు మిము. 

రథ్నీంచుగాక! మోరు బహు కీ ఘృముగ తిరిగి రావలయుననిమే. 

మా అభిలాష. 

సాక్రటీసు. __ వేగముగ తిరిగి వచ్చుటయె! ఏలాగు తిరిగి 

నేను వచ్చుట! 

గ్రామన్థులు._ఏలాగో! తప్పక రావలెను. 

సాక్రటీసు.--స రే. ఒకమాట చెప్పుచున్నాను. మారు. 

వినవ లను, ఇప్పుడు మోరందరు ప్రారంభించిన శ్ _త్తీపద్దతుల 

నన్ని టిని మరచిపోక అనుసరించుచు ప్రాతపద్ధతులలోనికి మర 

లనియెడల నేను మరల వచ్చెదను. 

గ్రామస్థులు. అఫ్లే వాగ్రానముచేయుచున్నా ము. 

సాక్రటీసు.- రైతుల వాగ్దానముల నెంతవరకు నమ్మ వచ్చునో' 

నాకు తెలియదా? 
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గ్రామస్థులు. — తిరిగి మిరు మమ్యుల నెత్తి వాడుచు 

చున్నారు. 

సాక్రటీసు.--ఏమి చేయుదును. ఎంతకాలమునుండి యో 

చేను మిముల నెరుగుదునుగదా? 

రానుపులుకారయూా్ట అది మామూలు వాగ్రాసముల 

వంటిదికాదు. లది ప్రమాణపూర్వమైనది. సత్యమును తప్ప 

కూడదనికదా మిరు మాకు నేర్పితిరి ఇప్పుడు మా వీల్లలందరు 

సత్యము పాటించువారుగ పెరుగుచుండుట మోకు తెలియదా? 

సాక్రటీసు. -- తెలియును. మిరు మీ మాటను నిల్వ 

బట్టుకొని మీరు నేర్చుకొనిన విజ్ఞానమును, ఇతర జిల్లాల 

యందుకూడ వ్యాపింప జేసి భరతఖండమునంతయును ఉద్ధరింప 

కంకణము కట్టుకొనినయడల నేను మిమ్ములను చూచుట క్రై తిరిగి 

వచ్చెదను, 

గ్రానాస్టులు, అప్పుడు మా పురోభివృద్ధినై_ మోరు మరి 

కొన్ని సూచనలు చేయవలెను. 

సాక్రటీసు.--తప్పక, ఇస్వుడు మనము ప్రారంభదశలో 

గదా ఉండుట, 

గ్రామస్థులు.--అభ్యుదయమార్షము లెంత క 

సాక్రటీసు. -- నిజము. ఒక్కొక మెట్టునను (క్రొత్త కష్ట 
ములు కనపడుచుండును; వానినన్ని టిని దాటుకొని వెళ్లవలెను. 

గ్రామస్థులు.--సాక్రటీసుగారూ--మిా చేశమిప్పటికి సర్వ 

వషయముల పరిపూర్ణతను గాంచియున్న దిగదా? 

సాక్షటీసు.-లేదు, చేదు. మేము చాల అభివృద్ధిగాంచిన 

చారమైనను, 'మాకు చేయవలసిన పని ఇంకను ఎంతో" ఉన్నది, 
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అభివృద్ధి ఎక్కువ కానుకాను క, త్తకష్టము లెన్ని యో మొలక 

లెత్తును, ఈ కష్టములను చాటుటలో నేను నా బేశమునకు 

కొంతవరకు సహాయముచేయగలుగుదునని నముచున్నాను. 

గ్రామస్థులు.--మోా చేశమందే ఎక్కువ ఆసక్టిగలవారలై. 

అక్కడనే ఉండిపోయెదరేమో? అట్టునూత్రము చేయకుడు. 
మీరిప్పుడు వెప్పినదంతయు సత్యమే అయినమెడల, మో 

రిచ్చటికి బహు న్టీ ఘ్రుకాలమున రానలసియుండును. 

సాక్రటీసు.--ఏల? 

గ్రామస్థులు. -- అభివృద్ధివాందవలెనని మేము పట్టుపట్టి 

యున్నాము. అభివృద్ధివాందను పొందను మేము ys 

కష్టము "అదురొగ[గానవలసి వచ్చుననిగ దా మారు చెప్పిలీరి, అళ్లున 

మోరెట్టి ఆలస్యము చేయక తిరిగి మా చేశమునకు రావలసిన బే 

గదా? 

సాక్రటీసు.--మా మాటను మిరు నిల బెట్టుకొనినయెడల 

నా మాటను నేను నిల బెట్టుకొ నెదను. 

ws 
సాక్రటీసు.--మిత్రులారా! సెలవు, భగవంతుడు మిము 

రశ్నీంచుగాక, 

మస్థులు.--శ బాన్. 

సులు. చితేము. ! గ్రామస్థులు. చిత్తేము 'దేవ్రడు మిము రక్షీంచుగాక ! 

ఫల శ్రొ, తి 

సాక్రటీసు చేశమును వదలి వెళ్లిపోవుచున్నా డన్న మాట 
నాలుగుదిక్కుల వ్యాపించెను. పళుపతులుకూడ ఆ విషయ 

_మును గురించియే నవూటలాడదొడగను. దోమయొకటి లేచి 
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ర్రితేడు వెళ్లిపోవుట నా కెంతో సంతోషముగ నున్నది, దోము 

జాతిలో నేనుమూత్ర మే మిగిలియున్నా ను. ఈ (గ్రామస్థులు పాడు. 

పడిన మురుగుగుంటలనన్ని టిని కప్పి వేసిరి; వర్షపునీరు చేరు ప్రే 

శములందంతట వీరు కిరసనాయిల్ పోయుచున్నారు. అందుచే 

నాకు (గుడ్లు పెట్టుటకు చోటు దొరకకున్నది. ఇండ్లన్ననో--అవి 

ఎంతో శుభ్యముగను, వెలుతురుకలవిగను ఉన్న వి. నేను కాపు. 

రముచేయుటకుకూడ కొంత పెంట ఇంటిలోపలగాని, బైటగాని 

ఉండుట లేదు” అని చెప్పెను. 

ఈగ లేచి, “నా కష్ట్రముకూడ ఇట్టి బే. (గ్రుడ్లు పెట్టుటకా. 

చోటులేదు; అన్ని టి పైన మూతలు 'పెట్టుటచే తినుట కేదియు. 

దొరకుటలేదుూ అని అనెను. 

మిల్జాలిపురుగు లేచి, కష్టముతో కొంతదూరము దుమికి, 
“నా మాట మిరు మరచినట్లున్న ది. చీకటిప,బేశము నాకు 
కానలనినది; కాని ఈ రోజులలో ఇండ్లన్నియు వెలుతురుతో 
నిండి విశాలముగ నున్నవి” అని చెప్పెను. 

ఎలుక తేచి, “మో కేమి? ఎకగాడికనిన అక్కొ-డికి ఎగిరిపో 

గలరు. నా కష్టమున శే మితిలేకున్నది. ఇండ్లలో నేను నా ముఖ. 

మును బైట పెట్టినయెడల తత్ క్షణమే వారు విషవాయునును 
నాపెకి వదలతెదరు; పొలములలోగూడ నాగతి వ్రంతే అయినది, 

ఇదిగాక వెలుతురుచూచుట యనిన నా శెంతో బాధ; వెలు 
తురులేని గది ఒకటికూడ ఇప్పుడు కానరాదు అని పలిశెను.. 

కుక్క_యొక టి లేచి, “సాక్రటీసు ఎంత మంచివాడు! ఉండు 

టకు నాకొక ఇంటిని కల్పించినాడు. కేడుపునిండ భోజనము 

దొరకుచున్నది; యజమానులు నాకొక పేరు పెట్టినారు. ఈ 
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అందమైన మెడపును బూచితిరా? ఇంటికి కావలియుండుట 

కును, ఎలుక్ల పట్టుటకును, ఇతరములగు ఉపయోగమైన పను 

లను చేయుటకును, వారు నాకు చక్క-గ నేర్పియున్నారు, నేని 

ప్పుడు మనుష్యునికి మిత్రము నైతిని. సాక్రటీనుకీ తై! జై! జై ! 
అని తన సంతోవమును వెలిపుచ్చెను. 

పంది లేచి, “నా ఆహారమంతయు పోయినది. ప్రతి ప్రచే 

శమును వారిప్పుడు శుభ్రము నుంచుకొని, పెంటనంతయును 

గోతిలో పోయుచున్నారు. నేను గ్రామాంతరము వెళవలసి 
య 

యున్న ది” అని అనెను, 

ముండ్లవాదలలోనుండిన జంతుజూలముకూడ సాక్రటీసు 

గావించిన మార్పులగురించి ప్రసంగించుటకు మొదలు పెక్టైను. 

తిల్తిరిపిట్ల ఎంతో శ్రమపడసాగాను, మరియొక పత్నీ లేచి, 
“పూర్వకాలములో పొలములలో గడ్డియు కంపయు ఎంతో బలసి 
యుండెను. ఎవరికంటపడక మేమందరము సుఖముగ దాగి 

యుంటిమి. ఇప్పుడన్ననో వారు ఇనుపనాగళ్ళతో దున్నుట 
మొదలు పెట్టిరి; వాలములు శుభ్యముగను, చదరముగను ఉన్న వి. 

మైప్ల పెరుగునపుడు దాగియుండుటకు తగిన ప్రబేశమే లేకు 

న్నది” అని అనెను. మరియొక పశ్నీ వచ్చి, “అందు కేమిగాని, 

ముండ్ల చెట్లనన్ని టిని వారు కొట్టివేయుటచేత రాత్రిపూట పండు 

కొనుటకుకూడ -వోటులేకున్నది. గతకాలమే ఎంతో మేకై 
నది, ఈ సాక్రటీను ఎక్కడినుండి వచ్చెనోగదాి అని 
కూసెను. 

మరియొక పశ్నీ ప్రవేశించి “ఇనుపనాగళ్లు ఎంత మంచివి? 

లోతుగ దున్నుటవలన లోపలనుండు పురుగులు పైకివచ్చి 
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నాకు మరింత ఆహారము చొరకుచున్నది. నేను సంవత్సరము 

నకు రెండు పర్యాయములు గుడ్లను పెట్టగలిగియున్నా ను,” 
అని చెప్పెను. 

ఇంతలో ఒక ముంగ్లంది వవొ గొణుగుకొనుచు అక్కడికి 

వచ్చి ఈ విధముగ పలుకసా7ను. “నేను చిన్న దాననుగనుండి 

నఫుడు ముండ్లపొదలయందు పగలంతయు సుఖముగ కాల తే పము 
చేయుచు రాత్రిపూట వొలములందలి చెజకుగడలను తినుచుం 

టిని. ఇప్పుడన్ననో కొ, త్తగ వేయబకు ఈ వెజకుగడ లెంతో 
గట్టివిగ నుండుటచేత నేను కొరుక లేకున్నా ను, ఇంతేగాక రైతులు 
ఈ పొదలనన్నిటిని కొట్టివేసి పశువులకు కావలసిన గడ్డిని 

చెట్లను పెంచుచున్నారు. అందుచే నివసించుటకుగూడ నాకు 
చోటులేకున్న ది; తిరిగి తిరగి తుదకు దూరమందుండు అడన్ర 

లకు వెళ్లుట తప్పుట లేదు, ఇదుగో అతడిక్క-డికే వచ్చుచున్నాడు, 
మరి ఇచటనుండక వేగిరము పారిపోవలెను.” 

సాక్రటీసు అప్పుడే అక్కడికివచ్చి, “మంచిది. నీవు చాల 

అదృష్టవంతురాలనవు. ఈ రోజు నేను బళ్లెము తెచ్చుటను మర 

చితిని” అని అనెను. 

అందమైన దూడతోకూడ అచట నిలబడియుండిన ఒక 

చిన్న అవు సాక్రటీసు వచ్చుటనుచూచి, *వమిట్సి ఈ తెలివి 
చేనివాని మాటలు. అపరిశు భ్రముగనుండు ఈ మనుష్యులు 

పశువులకన్న మేకైౌనవారనిగదా చెప్పినాడు! నాకంశు వరు ఉక్త 
ములా! నన్నూ నా దూడను మాడుడు. ప్రతిదినము నేను 
నా దూడను పం డ్రైండుమార్లు కుభ్హుపరచుచున్నాను. మొన్నటి 

వరకు ఈ మనుషులు నెలకొకసారికూడ వారి పిల్లలకు ,స్నా నము 
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చేయించువారుకారు. ఇదిగాక నా జాతి ఎంత ఉత్కృష్టమె 

నది. నేను ఒంగోలుజాలి దానను” అని చెప్పెను. 

దగ్గర నిలబడియుండిన ఒక ముసలి ఆవు ఆ చిన్న ఆవును 

పొడిచి, “నోరు, మూసికొనుము. నీవు తెలిపలేనిదానవు. నీవు 

ఒంగోలుజూతి దానవగుటకు కారణ మెరుగుదువా” ఈ స్మాక్రటీను 
గామస్థులందరికి బోధచేయుటచేతనేగదా వారు ఒంగోలు 

జాతి పశువుల నిచ్చటికి తెప్పించిరి! అతడిచటికి రాకపూర్వము 
మా స్థితి ఎట్లుండెనో చిన్నదానవగు నీకేమి తెలియును? మా 
కొట్టము ఇప్పుడు చాల అండముగోనుు విశాలముగను ఉన్నది. 

ఇదివరకన్ననో అది చీకటితోను, ముకికితోను నిండి ఉండినది; 

మేము మురికినీరు తాగుచుంటిమి; ఎప్పుడోగాని మాకు కడుపు హ్ 
నిండ తిండి దొరకినదిలేదు. ఇప్పుడన్ననో మేము తాగు నీరు 

శుభ్రముగనున్నది; కడుపునిండ ఆహారము నొరిషచున్న ది. 

కావున తెలియనిమాటలు మాటలాడకుము. మన వేడను వీడ 

కలచేయుట మాన్ని దానినంతయు పొలములలో వేయించిన 

మహానీయుడు ఈ సాక్రటీపే. ఇందుచేతనేగదా కడుపునిండ 

ఆహారము మనకిపుడు దొరకుచుండుట. కావున నీవుకూడ 

నాతో కలసి *సాక్రటీసుకు జై, జై ౫” అని కేకలువేయుము,” 

అని చెప్పెను. 

ముసలిగాడిబెకూడ వీరితో చేరి, “హీహోా హీహో, నా 

కిప్పుడు మంచి ఆహారము దొరకుచున్నది, 'పెంటదిబ్బల_పై 

దొరలుటయు ఆహారమునశకై పందులతో కలియబడుటయు 
_ నాకు తవ్పిపోయినది, అని చెప్పెను, 



యొక్క 

మలి అప్పుడాతక -డికివచ్సే, కూ కూ, కూ కః 

వేయుచు, “ఇదివరకు పెంటదిబ్బలమిాద కూర్చుండవలసియః! 

డెను. ఇప్పుడన్ననూ అందమైన ఈ చిన్న ఉద్యానవనములో 

విహరించుట కవకాశము కలిగను. పరిశు 'భ ములైనట్టియు, రూ; 

వంతులెనటియు నీలును వీలలును పతి సాయంకాలము నాకి 
యాట 6 'ఈఆ ౧ ట్ల 

ఆహారము సపెటుచున్నా రు అని చెప,సా”ను. ల్ a లు 
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